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Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi 

 
AAA – Aizsargājamo ainavu apvidus 

AP – Attīstības programma 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde 

DL – Dabas liegums 

IAIN – Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

IVN- Ietekmes uz vidi novērtējums 

ĪADT – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

NAP – Nacionālais attīstības plāns 

SIVN – Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

TP- teritorijas plānojums 

VP- Vides pārskats 

VPVB- Vides pārraudzības valsts birojs 

VVD – Valsts vides dienests 

TIAN – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

LVĢMC- Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
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Ievads 
 

Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam (turpmāk tekstā Teritorijas plānojums) un 

Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam (turpmāk tekstā Attīstības programma) ir 

izstrādāta saskaņā ar 2011.gada 13.oktobra likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” un 

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” un pamatojoties uz Apes novada domes 2010.gada 23.septembra 

lēmumu Nr.279 „Par Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.5, 8.p) un 

2010.gada 25.marta lēmumu Nr.49 „Par Apes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.6, 1.p.) un apstiprinātajiem darba uzdevumiem. 

Atbilstoši 1998.gada 14.oktobra likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 

2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums” noteiktajam, Apes novada dome ar 2012.gada 7.septembra vēstuli Nr.A/3-12.3/527 

iesniedza Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu par Apes novada Teritorijas plānojuma un 

Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.  

Ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamības kritērijus, to, ka Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības 

programmas īstenošana potenciāli var būt saistīta ar 1998.gada 14.oktobra likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 2.pielikumā minēto darbību realizāciju (lauksaimniecība un mežsaimniecība (zemes 

transformācija, apmežošana, mājlopu un mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu būvniecība), 

derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve, pārtikas rūpniecība, infrastruktūras projektu un citu darbību 

realizācija (rūpniecisko teritoriju, sacīkšu trašu, kapsētu ierīkošana), tūrisma un atpūtas 

infrastruktūras būvniecība), potenciālu ietekmi uz novada teritorijā esošajām īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) (saistībā ar 

derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi), Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 14.septembrī pieņēma 

lēmumu Nr.76 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Apes novada 

Teritorijas plānojumam un Attīstības programmai. 

Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums veikts, un tā Vides pārskats sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta 

noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” noteiktajam. 
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1. Pamatinformācija par plānošanas dokumentiem 

 

 

 
1.1.Plānošanas dokumentu izstrādes galvenie mērķi 

 

 

Apes novada Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt Apes novada teritorijas 

racionālu izmantošanu, lai veicinātu ekonomisko attīstību un vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un 

kultūrvidi, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, lai 

garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto 

zemi. Apes novada Teritorijas plānojums atspoguļo Apes novada teritorijas attīstību turpmākajiem 12 

gadiem, nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, t.sk. nosakot funkcionālo zonējumu 

katram zemes gabalam, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā 

arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. 

Apes novada Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā 

arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, 

rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un 

attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.   

 

1.2. Īss satura izklāsts 

 

Apes novada Teritorijas plānojums sastāv no: 

 I sējums. Apes novada pašreizējās situācijas raksturojums; 

 II sējums. Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam. I daļa. Paskaidrojuma raksts; 

 III sējums. Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam. II daļa. Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi; 

 IV sējums. Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam. III daļa. Grafiskā daļa; 

 V sējums. Pārskats par Apes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 

 

Spēkā esošais Apes novada teritorijas plānojums sastāv no Apes pilsētas ar lauku teritorijas 

plānojuma 2007.-2019.gadam (turpmāk tekstā Apes TP), Gaujienas pagasta teritorijas plānojuma 

2007.-2019.gadam (turpmāk tekstā Gaujienas TP), Trapenes pagasta teritorijas plānojuma 2003.-

2015.gadam (turpmāk tekstā Trapenes TP) un Virešu pagasta teritorijas plānojuma 2003.-

2015.gadam (turpmāk tekstā arī Virešu TP). 

 

Teritorijas plānojumā attiecīgi izveidoti zonējumi un paredzētās darbības, ierobežojumi un 

nosacījumi.  

 

 

 

 

Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas 
pamatuzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu, līdzsvarotu un racionālu novada 
teritorijas attīstību un izmantošanu, saglabājot dabas un kultūras 
mantojumu, ievērojot visu zemes īpašnieku, lietotāju, uzņēmēju un 
sabiedrības intereses 
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Funkcionālais zonējums  

 Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

Situācija:  

Vēsturiski ir izveidojies, ka Apes pilsētā un Gaujienas, Trapenes, Vidagas un Virešu ciemu teritoriju 

galvenokārt aizņem individuālo māju apbūve. Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Individuālo 

dzīvojamo māju apbūves teritorijas, Gaujienas TP kā Savrupmāju apbūves teritorijas, Trapenes TP kā 

Savrupmāju apbūves teritorijas un Virešu TP kā Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas.  

Risinājums: 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas pilsētā un ciemos, kurām 

noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu 

teritorijas organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru, ietverot pakalpojumu klāstu, kas 

nepieciešams pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai. 

 

 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Daudzdzīvokļu māju mazstāvu dzīvojamās apbūves zona, 

Gaujienas TP kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Daudzdzīvokļu dzīvojamās 

apbūves teritorijas un Virešu TP kā Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas pilsētā un ciemos, 

kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar mazstāvu dzīvojamai 

apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru un 

pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai. 

 

 Publiskās apbūves teritorija (P) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Sabiedrisko iestāžu izbūves teritorija, Gaujienas TP kā Jauktās un 

sabiedriskās apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Darījumu iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūves teritorijas un Virešu TP kā Sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas pilsētā un ciemos, kurām 

noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt komerciālu, nekomerciālu publiska rakstura iestāžu 
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un objektu izvietošanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un 

transporta infrastruktūru. 

Pamatojums 

Nodrošināt daudzveidīgu valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.  

 

 Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Komercapbūves teritorijas, Gaujienas TP kā Jauktās un 

sabiedriskās apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Darījumu iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūves teritorijas un Virešu TP kā Sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Jauktas apbūves teritorija pilsētā un ciemos, kurām noteikts 

plašs jauktu izmantošanu spektrs, kas nodrošina ne tikai mājokļa funkcijas, bet arī sadzīves 

pakalpojumu pieejamību.  

 

 Rūpnieciskās apbūves teritorija (R, R1)  

R - Rūpnieciskā apbūve un izmantošana 

R1 - Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas un Ieguves rūpniecības un 

karjeru teritorijas, Gaujienas TP kā Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas un Derīgo izrakteņu 

teritorijas, Trapenes TP kā Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas un Virešu TP kā Darījumu un 

ražošanas objektu apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas pilsētā, ciemos un lauku 

teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt rūpniecības uzņēmumu darbībai 

un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 

infrastruktūru, kā arī mazināt varbūtējo negatīvo ietekmi uz citām teritorijām. Šim zonējumam 

noteikta divu veidu atļautā izmantošana: R paredz rūpnieciskās ražošanas vajadzībām nepieciešamās 

apbūves attīstību, R1 paredz derīgo izrakteņu ieguvi un ar to saistītas apbūves attīstību. Ražošanas 

apbūves teritorijas arī turpmāk nav paredzēts veidot pilsētas teritorijā, taču tiešā pilsētas robežas 

tuvumā, tāpat tās nav paredzēts veidot ciemu centrālā daļā, bet gan ciemu nomalēs. Par pamatu šo 

teritoriju plānošanai ir ņemts vērā esošais rūpnieciska rakstura objektu izvietojums. Lielākā izmaiņa 
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šo teritoriju izvietojumā ir saistīta Apes arodskolas kompleksa teritoriju, kuru turpmāk paredzēts 

izmantot rūpniecības attīstībai. 

 

 Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Gaujienas TP kā 

Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Trapenes TP šīs teritorijas attēlotas kā pagasta 

teritorijas ceļu tīkls un Virešu TP kā Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Transporta infrastruktūras teritorijas pilsētā, ciemos un lauku 

teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt transporta infrastruktūras tīklu un 

objektu izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko 

nodrošinājumu. 

Papildus esošajām teritorijām netiek plānota jaunu teritoriju izveide, jo Apes novada ceļu tīkls ir 

pietiekami attīstīts un būtiski ir uzlabot tā kvalitāti. 

Pamatojums 

Pieejamības uzlabošana un iekšējās mobilitātes paaugstināšana pilsētas robežās, kā arī apkalpes 

objektu sasniedzamībā no apdzīvotām vietām. 

 

 Tehniskās apbūves teritorija (TA) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Gaujienas TP kā 

Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Trapenes TP šīs teritorijas attēlotas kā maģistrālie 

inženierkomunikāciju tīkli un Virešu TP kā Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Tehniskās apbūves teritorijas pilsētā, ciemos un lauku 

teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 

transporta infrastruktūru. 

 

 Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

Situācija 
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Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Rekreācijas un dabas pamatnes teritorijas, Gaujienas TP kā 

Rekreācijas un atpūtas teritorijas, Trapenes TP kā Plānotās teritorijas rekreācijai un atpūtai un Virešu 

TP šādas teritorijas netika noteiktas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Dabas un apstādījumu teritorijas, kas ir sabiedrībai brīvi 

pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas zemes vienības pilsētā un ciemos, kuru 

izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides 

nodrošināšanu. Šo teritoriju galvenais izmantošanas veids nav apbūve. 

 

 Mežu teritorija (M) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Mežsaimniecības zeme lauku teritorijā, Gaujienas TP kā 

Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, Trapenes TP kā Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas un 

Virešu TP kā Mežu teritorijas.  

Risinājums 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Mežu teritorijas, kurām noteikta funkcija - mežsaimnieciskā 

darbība, rekreācija un dabas aizsardzība. Šo teritoriju galvenais izmantošanas veids nav apbūve. 

 

Lauksaimniecības teritorija (L) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Lauksaimniecības zemes lauku teritorijā un Rajona nozīmes īpaši 

vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, Gaujienas TP kā Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un 

Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas, Trapenes TP kā Īpaši augstvērtīgās lauksaimnieciski 

izmantojamās zemes, Lauksaimnieciski izmantojamās zemes ciemu robežās, Lauksaimnieciski 

izmantojamās zemes un Meliorētās lauksaimnieciski izmantojamās zemes un Virešu TP kā 

Lauksaimniecības zeme un Meliorētās lauksaimniecības zemes.  

Risinājumi 

Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Lauksaimniecības teritorijas pilsētā, ciemos un lauku 

teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt lauksaimniecības zemes, kā 

resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 

saistītajiem pakalpojumiem.. Teritorijas paredz arī  racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu, derīgo izrakteņu 

resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai.. Šo 

teritoriju galvenais izmantošanas veids nav apbūve. 
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 Ūdeņu teritorija (Ū) 

Situācija 

Apes TP šīs teritorijas noteiktas kā Ūdensobjektu teritorijas, Gaujienas TP kā Virszemes ūdensobjektu 

teritorijas, Trapenes TP kā Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas, Virešu TP kā Virszemes ūdeņu 

teritorijas. 

Risinājumi 

Ūdeņu teritorijas tiek noteiktas kā funkcionālā zona pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, ko nosaka, lai 

izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, 

transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. Nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un 

ūdenstilpju krasta joslu. Derīgo izrakteņu ieguve noris saskaņā ar apbūves noteikumos noteiktajām 

prasībām un nosacījumiem „Derīgo izrakteņu ieguve”( 4.7. nodaļa). 

 
Kopīgo interešu teritorijas: 

 Nozīmīgāko transporta plūsmu virzība un attīstības zona – Rīga-Sigulda-Veclaicene-Pleskava 

(autoceļš A2,E77), Ape-Alūksne (autoceļš P39). 

 Autoceļa P39 – Alūksne – Igaunijas robeža (Ape) – noklāšana ar asfaltbetonu. 

 Valsts vietējās nozīmes autoceļa V411 (Velēna-Vireši) infrastruktūras sakārtošana sadarbībā ar 

Gulbenes novadu. 

 Transporta mezglu attīstība un sadarbība ar Smiltenes novadu Vidzemes šosejas virzienā. 

 Valsts nozīmes pašvaldību un privāto ceļu apsaimniekošana un uzturēšana – kopējs Apes, Smiltenes, 

Valkas un Alūksnes novadiem. 

 Izglītības un potenciāli nozīmīgākie darba vietu centri  ir Alūksnes un Smiltenes novads, arī Igaunijas 

Republika. 

 Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” un tajā ietilpstošo dabas liegumu kvalitatīva un ilglaicīga 

saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana. Kopīgs turpmākās plānošanas objekts Apes un Alūksnes 

novadam. 

 Kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar kaimiņu pašvaldībām, iekļaujot dabas un kultūrvēsturiskās 

vērtības, aktīvās atpūtas un nakšņošanas iespējas (Valkas, Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes novadi). 

 Sadarbība sporta, kultūras un rekreācijas attīstības jomā ar kaimiņus pašvaldībām, kopīgu pasākumu 

organizēšana. 

 Līdzdalība ūdenstūrisma infrastruktūras attīstīšanā ar Gulbenes, Valkas (Gaujas upe) un Alūksnes 

(Vaidavas upe) novada pašvaldībām. 
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 Vaidavas upes un apkārtnes ilglaicīga saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība. Kopīga visām pašvaldībām, caur kurām tek Vaidava. 

 Gaujas upes un apkārtnes ilglaicīga saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība. Kopīga visām pašvaldībām, caur kurām tek Gauja. 

(Gulbenes un Valkas novadi). 

 Velo tūrisma maršruts „Vēsturiskais Kornetu lielceļš” – izveidošana, tālāka attīstīšana. Kopīgs 

turpmākās plānošanas objekts Apes un Alūksnes novadam. 

 Reģionālās attīstības projekts autoceļš „Ziemeļu stīga” un tai pieguļošās infrastruktūras attīstība - 

kopējs perspektīvās plānošanas objekts ar Alūksnes, Valkas un Smiltenes novadiem. 

 

Apes novada Attīstības programma sastāv no: 

 Pašreizējās situācijas raksturojuma kopsavilkuma 

 SVID analīzes 

 Stratēģiskās daļas, kur ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni 

 Rīcību plāna – veicamo uzdevumu un  rīcību izstrāde, un ieviešana 

 Investīciju plāna – paredzamo investīciju apjoms turpmākajiem 3 gadiem 

 Uzraudzības - īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un 

uzraudzības pārskatu sniegšanas biežums un saturs 

 Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem programmas izstrādē 

 

 

Attīstības programmā ietvertie pasākumi, rīcības, virzieni tiek vērtēti kopā ar Teritorijas plānojumā 

noteiktajiem zonējumiem, aprobežojumiem, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

grafisko materiālu.  

 

 

1.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

 

Apes novada Teritorijas plānojums un Attīstības programma ir izstrādāta saistībā ar šādiem 

plānošanas dokumentiem:  

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 

Apes novada Teritorijas plānojumā ietvertie risinājumi paredz šādu Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2030 izvirzīto Prioritāšu un attīstības virzienu sasniegšanu: 

 4.Prioritāte Inovatīva un ekoefektīva ekonomika; attīstības virziens Atjaunojama un droša enerģija, jo 

Teritorijas plānojums paredz alternatīvās energoapgādes attīstības iespējas un nosaka prasības šo 

objektu izveidei. 

 5.Prioritāte Daba kā nākotnes kapitāls; attīstības virziens Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga 

izmantošana, jo Teritorijas plānojumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas - Dabas un apstādījumu 

teritorijas, Mežu teritorijas, Lauku zemes un Ūdeņu teritorijas, kā arī to izmantošanas prasības un 
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apbūves parametri. Tāpat Teritorijas plānojumā ir noteiktas īpašas prasības atsevišķām teritorijām – 

Inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem, Prasības publiskai ārtelpai, Riska teritorijām un 

piesārņotām teritorijām, Īpašām teritorijām un objektiem, kas risina dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas jautājumus. 

 6.Prioritāte Telpiskās attīstības perspektīva; attīstības virziens Sasniedzamības uzlabošana, jo 

Teritorijas plānojuma risinājumi paredz saglabāt esošo transporta infrastruktūru, kas ir optimāla 

novada vajadzībām. 

 Attīstības virziens Apdzīvojums, jo Teritorijas plānojums nosaka Apes pilsētas un Gaujienas, Trapenes, 

Vidagas un Virešu ciemu robežas un šo teritoriju funkcionālo zonējumu atbilstoši esošai situācijai un 

iedzīvotāju vajadzībām. 

 Attīstības virziens Nacionālo interešu telpas, jo Teritorijas plānojumā ir attēlotas NATURA 2000 

teritorijas un noteiktas prasības to izmantošanai. 

 

Nacionālais attīstības plāns (NAP2020) 

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla 

līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments  NAP2020 ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija2030) un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas 

"ES2020" īstenošanai" (NRP). 

 

NAP2020 mērķis ir noteikt vidēja termiņa prioritātes, to rīcības, virzienus, mērķus, kā arī to 

sasniegšanas rādītājus. 

NAP2020 izvirza trīs vidēja termiņa prioritātes: 

 Tautas saimniecības izaugsme (uzņēmējdarbība, energoefektivitāte, eksports, inovācijas) 

 Cilvēka drošumspēja (darbs, kompetences, veselība, sadarbība, kultūra, līdzdalība) 

 Izaugsmi atbalstošas teritorijas (pakalpojumu pieejamība, dabas un kultūras kapitāls, 

ekonomiskā aktivitāte reģionos) 

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-2013.gads 
(pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 2014. gada 29. janvāra lēmumu (prot. Nr.1, punkts 5.1.) 

 tās darbības termiņš ir pagarināts līdz jaunas attīstības programmas izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31.decembrim). 

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes vispārīgais mērķis ir veicināt reģiona 

stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un 

nodrošinot reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

Vīzija: 

Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar daudzveidīgu dabas un 

kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi 

nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un 

personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un izglītības iespējas.   

Stratēģiskās prioritātes: 

 infrastruktūras un pakalpojumu attīstība  

 ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku 
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 cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības paaugstināšana  
 lauku attīstība 
 

Apes novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no Apes pilsētas ar lauku teritorijas plānojuma 2007.-

2019.gadam, Gaujienas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam, Alūksnes rajona Trapenes 

pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam un Virešu pagasta teritorijas plānojuma 2003.-

2015.gadam, kā arī kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. 

 

Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam 

 

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (turpmāk  Apes novada IAS) 

konceptuāli ir pirmais kopējais teritorijas attīstības plānošanas dokuments visam novadam, kas 

atspoguļo vienotas idejas, stratēģiskus plānus un rada inovatīvu redzējumu uz novada vispārēju 

attīstību, tas hierarhiski ir augstākais plānošanas dokuments novadā. 

Apes novada IAS nosaka būtiskākos stratēģiskos uzstādījumus, kas jāņem vērā izstrādājot citus 

plānošanas dokumentus.  

Apes novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) – 

Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur augstākā vērtība ir cilvēks 

Ilgtermiņa prioritāte (IP) 

Cilvēkkapitāla vērtības saglabāšana, kas balstīta uz uzņēmējdarbības attīstību, daudzveidīgo dabas 

ainavu saglabāšanu un kvalitatīvu publisko pakalpojumu, un infrastruktūras nodrošināšanu 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM) : 

 SM1 -  Izglītota un sabiedriski aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības pilnveides 

iespējām 

 SM2 -  Pilnvērtīga  dzīves vide novada iedzīvotājiem 

 SM3 -  Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika 

 

 

2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra 
 

2.1. Izmantotā informācija 

 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti jau izstrādāti Apes, Virešu, Gaujienas pagastu Vides pārskati, 

elektroniski pieejamie informācijas avoti, datu bāzes, kā arī dažādi publicēti materiāli, valsts 

institūciju publiskie pārskati, sniegtie nosacījumi, pašvaldības attīstības plāni un pārskati. 

Pārskata sagatavošanas laikā notika konsultācijas ar Apes novada pašvaldību, valsts institūciju 

pārstāvjiem. 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti vairāki elektroniski pieejami informācijas avoti, datu bāzes, kā 

arī dažādi publicēti materiāli. 

Vides pārskatā tiek iekļauta informācija un analīze arī no iepriekš izstrādātiem Apes, Virešu, Gaujienas 

pagastu Vides pārskatiem. 

Vides pārskatā izmantoti arī dati un materiāli no Attīstības programmas. 
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Datu avots Datu nosaukums Informācijas saturs 

Latvijas vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs 

Datu bāzes  

www.meteo.lv 

Ziņas par īpaši 

aizsargājamām dabas 

Teritorijām, piesārņotām 

vietām, gaisa kvalitāti, 

bīstamie atkritumi, dati 

par derīgo izrakteņu 

atradnēm u.c. 

Valsts Kultūras 

Pieminekļu aizsardzības 

Inspekcija 

Kultūras pieminekļu 

saraksts 

Kultūras pieminekļu 

saraksts. 

AS „Latvijas valsts meži”  Mežsaimniecības rīcībā 

esošā informācija 

Dati par mežu resursiem. 

Dabas aizsardzības 

pārvaldes mājas lapas 

informācija 

www.daba.gov.lv Dati un informācija par 

īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām Apes 

novadā.  

 

 

2.2. Iesaistītās institūcijas  

 

Vides pārskata sagatavošanas nepieciešamību nosaka ES un nacionālie normatīvie akti. 

1. Eiropas Savienībā:  

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/42/EK (2001.gada 27.jūnijs) par noteiktu plānu un 

programmu ietekmi uz vidi novērtējums. 

2. Latvijā:  

- likums „Par ietekmi uz vidi novērtējums”, 

- 23.03.2004. gada MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums”. 

 

Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem to sagatavošanas laikā, pirms dokumenti tiek 

iesniegti pieņemšanai. Stratēģiskā novērtējuma process līdzīgi kā IVN process paredz  sabiedrības 

informēšanu un publisko apspriešanu, kā arī iespējas sniegt plānošanas dokumenta izstrādātājam 

savus ierosinājumus, kā arī priekšlikumus novada attīstībai ilgtermiņā. 

Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas Vides pārskata izstrādē iesaistītas 

vairākas institūcijas - Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības 

pārvalde, Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa, ar kurām veiktas konsultācijas par 

plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par 

stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, pirms iesnieguma iesniegšanas Vides pārraudzības valsts 

birojam.  

Sagatavojot Vides pārskata projektu, ņemts vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 

14.septembra lēmums Nr.76 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, 

valsts institūciju viedokļi, Teritorijas plānojuma izstrādāšanas stadijā saņemtie valsts institūciju 



 

 

 
Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam,  

Attīstības programmas 2014.-2020.gadam  Vides pārskats 

15 

nosacījumi plānotajam Apes novada Teritorijas plānojumam, kā arī pašvaldības izvirzītās prioritātes 

un mērķi teritorijas attīstībai ilgtermiņā. 

Pēc sabiedriskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas ieteikumi tika apkopoti un 

iestrādāti Vides pārskatā kā ieteikumi un priekšlikumi. 

 
 

2.3. Sabiedrības līdzdalība 
 

Vides pārskata sagatavošanas procedūras principus nosaka 2004.gada 23.marta MK noteikumi Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamība tika noteikta, 

konsultējoties ar Vides pārraudzības valsts biroju un ņemot vērā citos normatīvajos aktos noteikto 

sabiedriskās apspriešanas kārtību un pienākumu rīkot sabiedrisko apspriešanu plānošanas 

dokumenta izstrādes laikā. 

Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv tika ievietots paziņojums par sabiedrības 

iespējām iepazīties ar vides pārskata un plānošanas dokumentu projektiem, kā arī minētais 

paziņojums nodots Vides pārraudzības valsts birojam elektroniskā veidā, ievietošanai biroja mājas 

lapā internetā. Šis paziņojums tika publicēts vienā vietējā laikrakstā un Apes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”, kā arī tika izvietots Apes novada domē, Gaujienas, 

Trapenes, Virešu pagastu pārvaldēs.  

Paziņojums par sanāksmi tika ievietots Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv, kā 

arī nodots Vides pārraudzības valsts birojam elektroniskā veidā, ievietošanai biroja mājas lapā 

internetā. Šis paziņojums tika publicēts vienā vietējā laikrakstā un Apes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Apes Novada Ziņas”, kā arī  izvietots Apes novada domē, Gaujienas, Trapenes, 

Virešu pagastu pārvaldēs.  Sanāksmē bija tiesīga piedalīties un izteikt priekšlikumus jebkura persona. 

Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties sanāksmē, kurā varēja iepazīties ar protokolu un ne 

vēlāk kā trīs darbdienas pēc sanāksmes iesniegt iesniegumu, kurā izteikts tās atsevišķais viedoklis. 

Sanāksmes protokols- ziņojums un tam pievienotie iesniegumi tiek pievienoti plānošanas 

dokumentiem. 

Attiecībā uz Vides pārskatu netika saņemts neviens iedzīvotāja iesniegums vai iebildums.  

http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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3. Esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas 
dokumenti netiktu īstenoti 

 
3.1. Dabas resursi 

 

 
 
 
 
 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 01.01.2011. Apes novada kopplatība ir 54415,6 ha, no 

kuriem lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 15458,5 ha, kas ir 28,4% no kopējās novada teritorijas, 

meža zeme (tajā skaitā zeme zem purviem un krūmājiem) 34801,2 ha, kas ir 64% no kopējās novada 

teritorijas, ūdens objektu zeme 1325,9 ha 2,5%. 

Apes novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, līdz ar to iespējamās ietekmes un to apjoms tiek 

aplūkots nodaļā 4.2. 

 
1.tabula. Derīgo izrakteņu atradnes Apes novadā uz 2012.gadu 

Atradnes nosaukums Derīgā 
izrakteņa 
veids 

Derīgā izrakteņa 
izmantošana 

Atradnes 
izmantošana 

Krājumu 
atlikums 
uz 

 N kategorijas 
krājumi 
(tūkst.m3) 

A kategorijas 
krājumi (tūkst.m3) 

Plevna Ģipšakmens Augšņu 
bagātināšanai ar 
sēru 

Atradne 
netiek 
izmantota. 

1961 
 
  

712.17 - 

Tilderi Ģipšakmens Augšņu 
bagātināšanai ar 
sēru 

Atradne 
netiek 
izmantota. 

1998 30.53 - 

Varkaļi Ģipšakmens Augšņu 
bagātināšanai ar 
sēru 

Atradne 
netiek 
izmantota. 

1998 92.58 - 

Ape - 1966.g. Dolomīts Dolomīta miltiem, 
kaļķu ražošanai, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne tiek 
izmantota 

2012 8 504.00 6 870.35  

Dārzciems - dolomīts Dolomīts Šķembām, dolomīta 
miltiem, kaļķu 
ražošanai, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne tiek 
izmantota 

2012 28 400.80 13 987.89 

Ape - 1958.g. Dolomīts Kaļķu ražošanai, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota. 

1998 - 596.72 

Gaujiena Dolomīts Šķembām, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1974 87 198.60 - 

Ape - 2 Dolomīts Šķembām, dolomīta 
miltiem, kaļķu 
ražošanai, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1998 8 540.00 4 320.00  

Gaujiena - Ape Dolomīts Šķembām, dolomīta 
miltiem, kaļķu 
ražošanai, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota 

Prognozētie krājumi P (tūkst m3) - (izpētes gads) 

Rezaka (progn.l.) Dolomīts Šķembām  Atradne 
netiek 
izmantota 

Prognozētie krājumi P (tūkst m3) - 196 200.00 (izpētes 
gads 1974) 

Trapene - dolomīts Dolomīts Šķembām, 
dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1974 108 460.00 29 916.80 

Līzespasts - dolomīts Dolomīts Šķembām, 
dekoratīvajam 

Atradne 
netiek 

1974 18 014.60 - 

Apes novada Teritorijas plānojuma īstenošana var būtiski ietekmēt īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, kurās plānota derīgo izrakteņu ieguve, 
plānotās apbūves teritorijas, lauksaimniecības un mežu zemes. 
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akmenim izmantota 
Mežciems Dolomīts Šķembām, 

dekoratīvajam 
akmenim 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1972 21 020.00 - 

Slokas - Alūksnes raj. Dolomīts Šķembām  Atradne 
netiek 
izmantota 

1972 26 160.00 - 

Saulrīti Dolomīts Šķembām  Atradne 
netiek 
izmantota 

2010 - 5 386.80 

Dārzciems - 2 Dolomīts Šķembām  Atradne 
netiek 
izmantota 

2008 - 5 887.00 

Dārzciema dolomīts Dolomīts Šķembām  Atradne 
netiek 
izmantota 

2009 1 118.70 4 510.50  
 

Datu avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati 

 
Atjaunojamie energoresursi un izmantošana resursi/ alternatīvā enerģija 

 

Mazie HES 

Apes novadā ir viens darbojošs HES – Grūbes HES uz Vaidavas upes. 

 

Vēja enerģija ir viena no nozīmīgākajiem atjaunojamiem energoresursiem Latvijā. Vēja 

elektrostacijas atļauts uzstādīt tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

ņemot vērā likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.83 „Kārtība, 

kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”, 17.02.2004. MK noteikumiem Nr.91 „Kārtība, 

kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav 

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”, kā arī likumam „Aizsargjoslu likums”. Savukārt likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikums nosaka darbības, kurām nepieciešams sākotnējais 

izvērtējums. Tāds ir nepieciešams vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 

metrus. 

RISINĀJUMI UN IETEIKUMI 

2010.gadā Eiropas Komisija apstiprināja vadlīnijas vēja enerģētikas attīstībai saskaņā ar ES dabas 

aizsardzības likumdošanu, bet 2011.gadā SIA „Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” pēc LR 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma izstrādāja „Vadlīnijas vēja 

elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju 

būvniecībai”, kas ņemamas vērā attīstot vēja enerģijas ieguvi Latvijā. Vadlīnijas ir paredzētas gan 

vides politikas veidotājiem un īstenotājiem, gan arī atsevišķu ar vēja enerģijas izmantošanu saistīto 

projektu attīstītājiem. Tās ietver ieteikumus nozīmīgāko ietekmju identificēšanai un ietekmes 

būtiskuma noteikšanai, veicot ietekmes sākotnējo izvērtējumu, kā arī rekomendācijas vēja 

elektrostaciju ietekmes uz cilvēku un vidi novērtēšanai, mērīšanai un modelēšanai Latvijā. 

 

Apes novadā pašlaik netiek plānoti vēja ģeneratoru parki. Apbūves noteikumos tiek iestrādātas 

prasības vēja ģeneratoru uzstādīšanai un izvietošanai.  
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Datu avots: www.windenergy.lv 

Ņemot vērā vēju karti, pastāv iespēja uzstādīt mazākas jaudas vēja ģeneratorus mājsaimniecības 

vajadzībām. Realizējot vēja ģeneratoru ideju, jāņem vērā, ka ir vairākas iespējamās ietekmes, kuras ir 

saistītas gan ar vēja ģeneratoru uzstādīšanu gan ekspluatāciju. Trokšņa un vibrācijas ietekme ir 

būtiska, īpaši tad, ja atrodas tuvu dzīvojamām mājām (izņemot, ja tiek uzstādīti mazas jaudas 

ģeneratori pie mājsaimniecībām). Pamatprasības vides trokšņa novērtēšanai un samazināšanai ir 

noteiktas likumā „Par piesārņojumu”, bet plašāk tās definētas Ministru kabineta noteikumos Nr.597 

„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004., ar grozījumiem līdz 01.07.2010.), kas 

nosaka:  

• trokšņa rādītājus un to piemērošanas kārtību,  

• trokšņa novērtēšanas metodes,  

• prasības trokšņa kartēšanai un mērījumiem.  

Trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un trokšņa rādītāju novērtēšanas metodes noteiktas šo 

noteikumu 1. pielikumā. 2. pielikumā noteikti trokšņa robežlielumi teritorijās ar dažādu lietošanas 

funkciju. Veicot sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vai ietekmes uz vidi izvērtējumu tiek vērtēts 

gan troksnis, gan vibrācija un šo lielumu ietekme uz tuvējo māju iedzīvotājiem. Pēc pētījumiem 

secināms, ka nebūtu vēlams izvietot vēja ģeneratorus tuvāk par 700-800m no viensētām, ciemiem, 

sabiedriskām ēkām (skolas, bērnudārzi). Vēl viena no būtiskām ietekmēm ir tā dēvētā „zibsnīšana”, ko 

rada vēja ģeneratoru spārni saulainā un daļēji mākoņainā laikā, veidojot ritmiska rakstura ēnu 

http://www.windenergy.lv/
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zibēšanu, kas ilgtermiņā kaitē cilvēka veselībai. Jo tuvāk vēja ģenerators atrodas dzīvojamām mājām, 

jo šī ietekme ir izteiktāka. Šī ietekme var izpausties vismaz 500 m attālumā no vēja ģeneratora 

stacijas. Vēja ģeneratoru izvietošana atstāj arī ietekmi uz ainavu, kas tiek papildināta ar šo objektu 

ilgtermiņā. Līdz ar to, ietekme uz ainavu, jo īpaši tās vizuālajiem aspektiem, ir viens no svarīgākajiem 

jautājumiem, kurus vērtē vēja elektrostaciju plānošanas posmā. Ņemot vērā faktu, ka Apes novadā 

atrodas izteikti ainaviskas teritorijas, šis apstāklis jāņem vērā plānojot vai atļaujot izvietot lielos vēja 

ģeneratorus vai vēja ģeneratoru grupas, kā arī ĪADT jāizvērtē vēja ģeneratoru ietekme uz lokālo 

ainavu un dabas vērtībām. Novērtējot vēja elektrostacijas vai vēja parku ietekmi uz ainavu, jāpieņem, 

ka vēja ģeneratori var tikt vizuāli uztverti attiecībā pret kopējo ainavu līdz pat 10 km lielā attālumā. 

Atsevišķos gadījumos šis attālums var būt arī lielāks. 

Vēja elektrostacijām un vēja parkiem ir pierādīta arī ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Tā, 

galvenokārt, izpaužas kā ietekme uz putniem, sikspārņiem un pazemes ūdens režīma izmaiņas 

rezultātā uz tuvumā esošajiem biotopiem. Vēja elektrostacija vai vēja parks var radīt arī pastāvīgu vai 

sezonālu traucējumu putniem, kas tuvumā esošajās dzīvotnēs barojas vai ligzdo. Pētījumi apliecina, ka 

vēja elektrostacijas traucē putnus to dzīvotnēs 300 m rādiusā ap staciju ligzdošanas sezonā un 800 m 

rādiusā - pārējā laikā. Īpaša uzmanība jāpievērš iespējamajai ietekmei uz Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000). Kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, ja paredzētās darbības īstenošanai nav jāveic ietekmes uz 

vidi novērtējums, nosaka Ministru Kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 300. Var pieņemt, ka 

ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju novērtējums ir jāveic pilnā apjomā, 

ja:  

• vēja elektrostaciju vai vēja parku paredzēts izvietot tuvāk nekā 2 km no jebkuras Eiropas nozīmes 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000),  

• vēja elektrostaciju vai vēja parku paredzēts izvietot tuvāk nekā 10 km no Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), kuras izveidošanas mērķi ietver putnu vai sikspārņu 

sugu aizsardzību.1 Vēja ģeneratori ir paaugstināta riska objekti, kas var radīt draudus videi, cilvēka 

dzīvībai, veselībai vai īpašumam. Līdz ar to šiem objektiem Aizsargjoslu likumā ir noteikta drošības 

aizsargjosla, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu 

ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu 

drošību. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 321. pantu vēja ģeneratoriem, kuru jauda ir lielāka par 20 

kilovatiem, drošības aizsargjoslas platums ir 1,5 reizes lielāks, nekā vēja ģeneratoru maksimālais 

augstums. Aizsargjoslā aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas rekonstruēt par 

dzīvojamām mājām, būvēt jaunas ēkas un būves, kas var traucēt vēja ģeneratora darbību, vai esošās 

ēkas rekonstruēt tā, ka tās traucē vēja ģeneratora darbību, kā arī aizliegts atvērt izglītības iestādes, 

ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas, rīkot publiskus pasākumus un izvietot degvielas uzpildes 

stacijas, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu glabātavas. Rekomendējams 

papildus izvērtēt vēja elektrostaciju novietojumu attiecībā pret ceļiem, dzelzceļu un citiem 

infrastruktūras objektiem. Lai arī vēja elektrostacijas tiek projektētas kā drošas un stabilas 

konstrukcijas, minimālam pieļaujamajam attālumam no vēja elektrostacijas līdz nozīmīgam 

                                                           
1  Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībai 
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infrastruktūras objektam būtu jābūt vismaz 1,1 reizes lielākam nekā vēja ģeneratoru maksimālais 

augstums. 

Biomasas enerģija. Biomasa ir organiskas izcelsmes resurss, kura enerģija ķīmiskās pārveides 

rezultātā tiek pārvērsta siltuma, mehāniskajā un elektriskajā enerģijā. Biomasa tiek izmantota 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas ciklā, tikai siltumenerģijas ražošanai un 

biodīzeļa ražošanai. 

Koģenerācija siltumenerģijas ražošanai ir uzskatāms par efektīvāku un videi draudzīgāku procesu 

salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu atsevišķos procesos – katlu mājā un kondensācijas stacijā, 

savukārt biogāzes ražotņu darbība nereti saistās ar iespējamo vides piesārņojumu, lai arī to darbībai 

ir arī pozitīvie aspekti, piemēram, ūdens kvalitātes uzlabošanās, samazinoties slāpekļa un fosfora 

koncentrācijai, ja biogāzes ražotnēs izmanto lielo fermu atkritumus (putnu un dzīvnieku mēslus). Tajā 

pašā laikā, intensīva enerģētisko augu kultūru audzēšana lielos apjomos var radīt minēto vielu 

slāpekļa un fosfora koncentrācijas palielināšanos ūdeņos 

 

Saules enerģijas galvenā priekšrocība ir tā, ka tā ir pieejama visur, tāpēc nav vajadzības tērēt 

kurināmo, kas piesārņo gaisu ar izplūdes gāzēm.  

 
 

3.2. Atmosfēras gaisa kvalitāte 
 
 
 

 
 

Apes novadā nav lielu rūpniecisku objektu vai uzņēmumu, kas radītu būtisku piesārņojumu un 

ietekmētu gaisa kvalitāti. Darbojas katlu mājas, kuru piesārņojums vērtējams kā lokāls un neietekmē 

iedzīvotāju vides kvalitāti. Saskaņā ar LVĢMC datu bāzi izsniegtās atļaujas piesārņojošās darbības 

veikšanai par 2013.gadu ir 2. Analizējot iesniegtos atskaites datus, uzņēmumi darbojas atbilstoši 

atļaujā noteiktajam un nepārsniedz noteiktos normatīvus. Dati tiek iekļauti Pielikumā sadaļā 

„Monitorings” , kas iesniedzams Biroja norādītajos gados, papildinot ar datiem par attiecīgo laika 

periodu. Apes novadā ir novecojušas apkures sistēmas, kas būtu jāuzlabo un jārekonstruē, izvēloties 

modernākas tehnoloģijas un izvērtējot videi draudzīgāko apkures veidu.  

Apes novadu šķērso valsts autoceļš A2,E77, kas rada gaisa piesārņojumu autoceļu tiešā tuvumā. 

Teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas gar valsts un pašvaldību autoceļiem, līdz ar to darbības 

realizējamas Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā. 

Gaisa kvalitāti ietekmē arī novada autoceļu kvalitāte un segums. Vairāk nekā 90% autoceļu un ielu 

Apes novadā ir ar grants/grunts/šķembu segumu. Saskaņā ar Attīstības programmas vidēja termiņa 

prioritāti „Publiskā infrastruktūra”, rīcības virzienu „Ceļu, ielu infrastruktūra” ir jānodrošina 

nozīmīgāko transporta koridoru attīstība, pilnveidošana un uzturēšana, jāizbūvē asfalta segums 

autoceļiem, kas nodrošina lielāko mobilitāti un ir nozīmīgi iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai un  tūrisma 

attīstībai.  

 

 

Apes novadā nav lielu stacionāro piesārņojuma avotu, kas ietekmētu gaisa 

kvalitāti 
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Secinājumi:  

 Apes novadā nav lielu stacionāro piesārņojuma avotu, kas ietekmētu gaisa kvalitāti, mazās 

katlu mājas darbojas  izsniegto atļauju noteiktajos robežlielumos. ; 

 TIAN tiek noteiktas prasības jaunu ražošanas objektu, katlu māju u.c. izveidei attiecīgi saņemot 

reģionālās Vides pārvaldes tehniskos noteikumus vai atļaujas piesārņojošas darbības 

veikšanai. 

  

Teritorijas plānojumā noteiktais: 

 TIAN tiek noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, kā arī teritorijas, kurās to drīkst veikt, 

izvirzot arī nosacījumus pirms to izstrādes.  

 

Ieteikumi: 

 Gaisa kvalitāti ietekmē arī derīgo izrakteņu ieguve un transportēšana. Pašvaldībai pastāv 

iespēja, izvērtējot ieguves apjomus, paredzētajai darbībai pieprasīt sabiedrisko apspriešanu un 

izstrādāt trokšņu kartes, kā arī pasākumus nelabvēlīgo ietekmju (troksnis, putekļi) 

samazināšanai. Pašvaldība teritorijas plānojumā var noteikt detālplānojumu teritorijas, kas 

būtu izstrādājamas un publiski apspriežamas, īpaši gadījumos, kad to tuvumā atrodas 

apdzīvotas vietas vai atsevišķas viensētas.    

 

Attīstības programmas Rīcību plānā paredzamās rīcības virziens „Ceļu ielu infrastruktūra” paredz 

uzlabot ceļu infrastruktūru, virzīt Apes novada intereses valsts galvenā autoceļa A2, E77 (Rīga – 

Sigulda – Veclaicene) infrastruktūras sakārtošanas jomā un veicināt reģionālo un vietējo autoceļu 

attīstību. 

A2,E77 autoceļa infrastruktūras uzlabošana  pozitīvi sekmētu novada attīstību un arī vides kvalitāti 

novadā. Paredzēta arī zemes ceļu sakārtošana novadā, Apes pilsētas ielu un trotuāru rekonstruēšana. 

Prioritāri plānota P44 (Ilzene – Līzespasts) noklāšana ar asfaltbetona segumu posmā no 17.2-21.7 km 

(Trapene - Līzespasts) un V373 ( Gaujiena- Verasskola) asfaltbetona seguma izbūve 3.9 km.  

Attīstības programmas ietvaros plānota arī veloceliņa izbūve posmā no galvenā autoceļa A2, E77 līdz 

Igaunijas robežai, gar reģionālo ceļu P19. 

  
3.3. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

 

 

 

 

 

Apes novada teritorija ietilpst Gaujas baseina apgabalā. Saskaņā ar Gaujas baseina apgabala 

apsaimniekošanas plānā 2009. – 2015.gadam (turpmāk tekstā – Gaujas BAAP) noteikto Apes novadā 

noteikti 8 upju ūdensobjekti. To kvalitāte, galvenokārt, vērtējama kā laba, izņemot ūdensobjektus 

G233 Melnupe un G242 Vizla (Jaunpalsa), kuriem tā ir vidēja. Novada teritorijā atrodas arī viens 

ūdensobjekts, kurā ūdens kvalitāte ir novērtēta kā augsta – G241 Gauja. 

 

 

Apes novadā atrodas ūdensobjekts G242 „Vizla (Jaunpalsa)”, kurā 

hidromorfoloģisko pārveidojumu dēļ pastāv risks nesasniegt Ūdens 

apsaimniekošanas likumā noteikto labu ūdens kvalitāti līdz 2015.gadam 
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2.tabula. Ūdensobjektu kvalitāte un sasniedzamais kvalitātes mērķis līdz 2015.gadam 

Ūdensobjekts  Kvalitāte/potenciāls Kvalitātes 
mērķis 

G231 Gauja 2 2 

G233 Melnupe 3 2 

G234 Melnupe 2 2 

G235 Vaidava 2 2 

G239 Vecpalsa 2 2 

G241 Gauja 1 1 

G242 Vizla (Jaunpalsa) 3 2 

G245 Gauja 2 2 

Apzīmējumi: 1 – augsta; 2 – laba; 3 – vidēja. 

 

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” (spēkā stājās 03.06.2011.) 1.pielikumu Apes novada Virešu pagasta teritorijā atrodas 

ūdensobjekts G242 „Vizla (Jaunpalsa)” (no Palsas iztekas līdz ietekai Gaujā), kurā hidromorfoloģisko 

pārveidojumu dēļ tomēr pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu ūdens 

kvalitāti līdz 2015.gadam. Tādēļ atbilstoši šo noteikumu 6.punktam publiskās personas un 

privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus šajā ūdensobjektā, kā arī izmanto vai plāno 

izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz 

attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības. 

Teritorijas plānojumā kā alternatīvs avots elektrības ražošanai norādīta ūdens enerģijas izmantošana. 

Pašreizējā ūdens enerģijas izmantošanas pieredze rāda, ka ekonomiski izdevīga ir bijušo dzirnavu vai 

mini-elekrostaciju atjaunošana, kur vēl ir pietiekami saglabājušās hidrotehniskās būves. Jaunu staciju 

būve pašreizējā saimnieciskajā situācijā vēl neatmaksājas. Nākotnē, pieaugot enerģijas cenām, 

izdevīga var kļūt arī citu veco bijušo dzirnavu atjaunošana vai pat jaunu būve.  

Mazā hidroenerģētika ideāli noder atsevišķi esošu objektu gadījumā, bet, pievienojot elektrotīklam, 

var dot savu ieguldījumu arī valsts elektroenerģijas ražošanā. Lai nodrošinātu neatkarīgajiem 

ražotājiem efektīvi darboties tirgū, tiem jānodrošina pieeja elektrotīklam. Jāuzsver, ka no vides 

aizsardzības viedokļa veicināma ir tikai hidroenerģijas izmantošana mazā apjomā. 

Apes novadā atrodas 16 ezeri, to raksturojums, ietekmējošie faktori aprakstīti Teritorijas plānojuma 

Pašreizējās situācijas raksturojuma 3.6. sadaļā „Virszemes ūdeņi”.  

Apes novadā ir viena ar vērā ņemamu potenciālu upe - Vaidavas upe – (augštecē Kūra) Mustjē upes 

lejteces kreisās puses pieteka. Upes izteka atrodas Veru apriņķī pie Igaunijas - Latvijas robežas. 

Augštecē un vidustecē upe plūst pa Latviju, lejtecē pa Igauniju Veru apriņķa dienvidrietumu daļā. Upes 

kritums ir 114,7 m un vidējais kritums 1,62 m/km. Lielākā ūdensdzirnavu un HES daļa atrodas 

Latvijā.  

Vaidavas hidroenerģētiskais potenciāls senāk ir pamatīgi izpētīts. Attēlā Nr.1 atzīmētas teorētiskās 

iespējamās vietas mikro HES būvei. 
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Attēls Nr.1.Vaidavas upes garenprofils un iespējamās mikro- HES vietas 
 

Avots: Pētījums „Buy 
local” Igaunijas- Latvijas kopprojekts, 2010.g. 

 
Pirms 20 gadiem visā Latvijas teritorijā tika noteiktas iespējamās mikro HES vietas. Atbilstoši šim 

pētījumam reģiona teritorijā ir iespējams uzbūvēt/atjaunot 7 mikro HES. Jāatzīmē, ka līdz šim ir 

atjaunota tikai viena – Grūbes HES, kuras jauda ir 200 KW. Stacija strādā kopš 1999. gada un gadā 

saražo 800 - 1000 tūkstošus KWh elektroenerģijas. 

 

Attīstības programmā paredzēts kvalitatīvs inženierkomunikāciju nodrošinājums novadā. AP paredz 

veidot modernu, visām kvalitātes normām un vides aizsardzības prasībām atbilstošu 

inženierkomunikācijas sistēmu. Tiek paredzēta inženiertehnisko komunikāciju - ūdensapgādes, 

kanalizācijas un siltumtrases rekonstrukciju turpināšana un modernizācija, infrastruktūras 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamība Apes novadā. 

 
 

3.4. Pazemes ūdeņu un dzeramā ūdens kvalitāte 

 

 

 

Apes novada teritorijas galvenā dzeramā ūdens ieguves avots ir Arukilas – Amatas D2-3ar-amhorizontu 

kompleksa spiedienūdeņi – kopumā ir labi aizsargāti no piesārņojuma. Piesārņoto virszemes ūdeņu 

infiltrācija šajā ūdens horizontā ir maz iespējama, jo minēto horizontu pārsedz vairāki ūdeni vāji 

caurlaidīgu nogulumu slāņi (morēnas smilšmāls, māls, aleirolīts), kuru kopējais biezums mainās no 0 

līdz 50 m. Gruntsūdeņi nodrošina individuālā sektora ūdensapgādi, un tos plaši izmanto viensētās 

(grodu akas). 

Ūdenssaimniecības projektu attīstība novadā nodrošina iedzīvotājus ar 

kvalitatīvu dzeramo ūdeni 
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Gruntsūdens svārstības var izraisīt dolomīta ieguve ar gruntsūdens atsūknēšanu plašā teritorijā, līdz 

ar to gan TIAN, gan likumdošanā paredzēts IVN process, kas nosaka iespējamo ietekmju izvērtējumu 

un pasākumu kompleksu ietekmju samazināšanai, ja tiek paredzēta derīgo izrakteņu ieguve plašās 

teritorijās. 

Ūdenssaimniecības resursi kopumā novadā nav izmantoti pilnā apmērā, nepieciešama Vidagas 

pagasta Virešu ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana. Nav sakārtoti un optimāli 

ūdenssaimniecības tīkli un nav pieslēgti maksimāli visi iespējamie pakalpojumu saņēmēji.  

Ūdenssaimniecība šobrīd ir Apes pilsētā un Gaujienas un Trapenes ciemos. Virešu pagasta ciemu 

teritorijās šādas sistēmas nav izveidotas, bet ir nepieciešams izveidot. Esošajās ūdensapgādes 

sistēmās dzeramā ūdens kvalitāte atbilst normatīviem, bet nepieciešams rekonstruēt ūdensapgādes 

sistēmas Apes ciemā, Gaujienas ciemā. Trapenes ciemā 2013.gadā uzstādīta jauna atdzelžošanas  

stacija. Teritorijas plānojuma Pašreizējās situācijas raksturojuma sadaļā „Apes novada sabiedrisko 

pakalpojumu infrastruktūras raksturojums” sniegts ūdenssaimniecības raksturojums un ieteikumi. 

Dzeramā ūdens patēriņš 2013.gadā Apes novadā ir 60.528 tūkst.m3/gadā. 

Veselības inspekcijas ikgadējais Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti, izlases veidā sniedz informāciju 

par dzeramā ūdens kvalitāti Apes novada uzņēmumos vai iestādēs. 12.tabulā apkopota informācija 

par gada vidējo diennaktī pa ūdensapgādes sistēmu piegādāto ūdens daudzumu, ūdens lietotāju 

skaitu, paraugu ņemšanas vietu un paraugu skaitu, kā arī konstatētās neatbilstības maksimāli 

pieļaujamajām normām. 

2009.gadā visos paraugos konstatēts paaugstināts dzelzs saturs un ar to saistītā duļķainība, bet vienā 

paraugā atklāta arī koliformu baktēriju klātbūtne, 2011.gadā Apes novada domes ūdensapgādes 

sistēmā joprojām ir augsts dzelzs saturs un duļķainība. Diemžēl 2012.gada Veselības inspekcijas 

pārskatā Apes novadā paraugi nav ņemti un nav iespējams izdarīt secinājumus, kā ūdenssaimniecības 

projekti ir ietekmējuši dzeramā ūdens kvalitāti. (sk.3.tabulu) 

 

3.tabula.Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji Apes novadā 
Gads Ūdensapgādes 

uzņēmums 
(gada vidējais 

diennaktī piegādātā 
ūdens daudzums m3) 

Ūdens 
lietotāju 

skaits 

Parauga 
ņemšanas vieta (adrese) 

Paraugu 
skaits 

Konstatētā 
neatbilstība 

2009 Apes pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 
komunālā nodaļa 
(150,8 m3) 

640 Stacijas iela 2, Ape, Apes pilsētas 
dome 

1 Koliformu 
baktērijas 
21KVV/100
ml  
Dzelzs 1,44 
mg/l  
Duļķainība 
4,5 NTU 

2009 Trapenes pagasta 
padome 
(82 m3) 

357 „Bitītes”, Trapenes pagasts, SAC 
„Trapene” 

1 Dzelzs 1,33 
mg/l  
Duļķainība 
8,1 NTU 

2010 Apes novada dome  
Apes pilsētas 
ūdensapgādes sistēma 
119 m3 

830 Apes pilsētas domes ēka, sanitārā  
telpa, Stacijas iela 2, Ape 

1 dzelzs 
2,00mg/l 
duļķainība 
>20 NTU 

2011 Gaujienas pagasta 
pārvalde (119 m3) 

830 PII „Taurenītis” virtuve, „Ērgļi”,  
Gaujienas pagasts, Apes novads 

1 - 
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Avots: Veselības inspekcija, Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti  
 

Saskaņā ar Apes novada pašvaldībā pieejamo informāciju, Apē ir pazemes ūdensgūtne „Ape” , kas 
atrodas starp Dzirnavu, Loka un Rūpniecības ielām, atradne ir izpētīta no 1958.-2000.gadam, papildus 
izpēte veikta 2000.-2001.gadā, atradne netiek izmantota un aizsargjoslas ap objektu nav spēkā.   
 

4.tabula.Derīgā izrakteņa atradne (pazemes ūdens ) „Ape” izpētes dati  
(1958-2000.g, papildus izpēte 2000.-2001.g) 

Izpētes dati un rādītāji Piezīmes 
Ūdens horizonts (ģeoloģiskais 
indekss) 

D3gj+am  

Ūdeni saturošais iezis smilšakmens  
Ūdens  horizonta  biezums  (m) 101  
Urbumu skaits aprēķina shēmā 1  
Pazemes ūdeņu krājumi  dzeramais D3gj+am - lp A  - 864 m3/dienn.( krājumu 

kategorija) 
Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs  Mineralizācija 

(sausne) 0.29- 0.33 
(g/l) 

 Kopējā cietība 5.1- 6,1 
(mmol/1) 

 Kopējais Fe 1-3 
 Anjoni (mg/l): 

               S04   8 -20 
               C1  1-12 

 Katjoni (mg/l): 
               Ca  70-90 
               Mg  15-25 
               Na  5-7 
               K 2-4 

Ir nepieciešama ūdens 
atdzelžošana un demanganācija 

Ūdensgūtnes aizsargjoslas  Stingra režīma 
10-30 m ap ekspluatācijas 
urbumu 

 Bakterioloģiskā 
107 m ap ekspluatācijas 
urbumu 

 Ķīmiskā 
iezīmēta plānā - 250 ha 

 

Avots: Valsts ģeoloģijas dienests, Apes novada dome 
 

 
3.5. Notekūdeņu ietekme uz vidi 

 
 
 
 
 
Virszemes ūdeņu kvalitāte atkarīga arī no notekūdeņu novadīšanas apjoma, attīrīšanas kvalitātes un 

to izvadīšanas vietas. Apes novadā centralizēta kanalizācija sistēma ir Gaujas ciemā, Apē un Trapenes 

ciemā, kuros paredzēta arī šo kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. Būtiski ir veikt notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Apē, lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un 

Ūdenssaimniecības projektu attīstība novadā nodrošina notekūdeņu 

attīrīšanu un samazina piesārņojuma slodzi uz Vaidavas upi 
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samazinātu piesārņojuma slodzi uz Vaidavas upi. Kā jau minēts iepriekš, tas ir būtiski arī pārrobežu 

piesārņojuma pārneses kontekstā, jo Vaidavas upe šķērso Igaunijas Republikas robežu apmēram 1 km 

aiz NAI. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotāji tiks nodrošināti arī ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.  

LVĢMC datu bāzes dati no „Ūdens” pārskata tiek iekļauti Pielikuma sadaļā „Monitorings”. Vides 

pārskatā netiek dublēta informācija no Pašreizējās situācijas raksturojuma  un Attīstības programmas, 

bet dati analizēti un iekļauti monitoringa ziņojumā, lai gatavojot šo ziņojumu veidotos datu uzskaite 

ilgtermiņā, kas ļautu pašvaldības speciālistiem sekot līdz indikatoru izmaiņām.   

Attīstības programmā rīcība „Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība” paredz ūdenssaimniecības 

pārvaldības ieviešanu un uzraudzību, un  ūdenssaimniecības projektu kapacitātes palielināšanu. 

Rīcība „Ūdenssaimniecības sistēmas pilnveidošana” paredz Apes pilsētas ūdenssaimniecības III un IV 

kārtas attīstību un novada pagastu ūdenssaimniecības attīstību. Turpinot ieviest ūdenssaimniecības 

attīstības projektu un veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu pieslēgumu 

veidošanu, uzlabosies vides stāvoklis pašvaldībā, jo tiks samazināts grunts un gruntsūdeņu 

piesārņojuma risks no septiķiem un izsmeļamajām bedrēm, kā arī samazināsies infiltrācija. 

 

5.tabula. Vidē novadīto notekūdeņu apjoms un piesārņojošo vielu daudzums 2013.gadā. 
Novadītie notekūdeņi 78.273 (tūkst.m3/gadā) 
Suspendētās vielas (SS) 1,4401 (t/gadā) 
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 0,9051 (t/gadā) 
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 5,1146 (t/gadā) 
Kopējais slāpeklis (Nkop) 2,2475 (t/gadā) 
Kopējais fosfors (Pkop) 0,2017 (t/gadā) 

Avots: Apes novada pašvaldības dati, 2014.g 

 
 

3.6. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma 
 

 
 
 
   
 

Apes novadā atkritumu savākšanu nodrošina iedzīvotāju individuālie līgumi ar SIA BO 

„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. 

Lai novērstu nelegālu izgāztuvju veidošanos pēc izgāztuvju slēgšanas, iedzīvotājiem jābūt noslēgtam 

līgumam ar kādu no reģionālajām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām (SIA „Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekošanas organizācija” vai SIA „Alba-5”). 

Kā viena no problēmām minama mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošana (savākšana, nodošana, 

šķirošana) lauku viensētās, kurās bieži vien tam netiek pievērsta pietiekoša uzmanība. Īpaši attiecībā 

uz plastmasu, bīstamajiem atkritumiem u.c., kas atsevišķos gadījumos var kalpot gan kā augsnes, gan 

kā ūdeņu piesārņojuma avots. Kā risinājums ir vairāk šķiroto atkritumu punktu izveide, mobilās 

atkritumu savākšanas brigādes (1x nedēļā) kas savāktu plastmasu, stikla taru, riepas u.c.  atkritumus.  

Apes novadā ir iespējama šķirota atkritumu savākšana. 

Attīstības programmas rīcība „Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana” paredz iedzīvotāju izglītošanas 

pasākumu atkritumu apsaimniekošanas jomā, jauno tehnoloģiju izmantošanu otrreizējais atkritumu 

Apes novada teritorijā atrodas 3 sadzīves atkritumu izgāztuves: „Oburi”, 

„Seveļi” un Dārzciema atkritumu izgāztuve, kuras ir slēgtas un rekultivētas. 

Ap izgāztuvēm noteiktas aizsargjoslas 100m. 
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pārstrādei, jaunu šķirošanas laukumu izveidi un apsaimniekošanu, Ekolaukuma „Druvās” izveidi 

šķirotu atkritumu pieņemšanai. Rīcība „Slēgto atkritumu izgāztuvju monitorings” paredz ainaviskās 

vides sakopšanu un uzturēšanu, un gruntsūdeņu pārbaudes teritorijā reizi 3 gados.  

Vides pārskata pielikumā – sadaļā „Monitorings” tiek iekļauti dati no LVĢMC datu bāzes „Atkritumi”, 

kuri izmantojami monitoringa ziņojuma gatavošanā un arī pašvaldībai vides datu salīdzināšanai 

ilgtermiņā. 

 

  6.tabula. Radīto atkritumu daudzums Apes novadā 2013.gadā (t/gadā) 
Papīrs, kartons  9,72 
Luminiscētās lampas 0,0084 
Citas iekārtas 0,12 
Plastmasa 5,14 
Nešķiroti sadzīves atkritumi 103,044 
Stikls 24,78 
KOPĀ: 142,8124 

Avots: Apes novada pašvaldība, 2014.g. 
 

 
3.7. Potenciāli piesārņotās vietas 

 
 

 
 
 
Lielākais skaits potenciāli piesārņotu teritoriju atrodams Apes pagastā, savukārt vismazāk tādu ir 

Gaujienas un Virešu pagastos. Šādas teritorijas, visbiežāk, atrodas bijušo DUS, bijušo kolhozu objektu 

un bijušo atkritumu izgāztuvju vietās, kā arī dažu uzņēmumu teritorijās, kas pamatā nodarbojas ar 

kokapstrādi. (Sk Pielikumu Nr.6) 

 
7.tabula. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas Apes novadā 

Reģistrācijas 
numurs 

Vietas nosaukums Vietas 
kategorija 

Darbības nozares Pagasts, pilsēta 

36055/2603  Gateris "Druvas" 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2010-Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana   

Ape 

36055/2601  Bijusī DUS "Druvas" 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība   

Ape 

36257/4719  Apes arodvidusskolas, 
katlu māja 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

4030-Tvaika un karstā 
ūdens piegāde   

Ape 

36257/2609  Kokapstrādes cehs 
"Ķekši" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2010-Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana   

Apes pagasts 

36257/2608  Kokapstrādes cehs 
"Arāji" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2010-Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana   

Apes pagasts 

36257/2607  Kokapstrādes cehs 
"Vuškalni" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2010-Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana   

Apes pagasts 

36257/2606  Ražošanas bāze un DUS 
"Kalpaki" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu 
degvielas 

Apes pagasts 

Apes novadā, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, ir 36 
potenciāli piesārņotas vietas 

 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2160
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2158
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3794
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2166
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2165
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2164
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2163
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mazumtirdzniecība   
36257/2605  Bijusī DUS  2 Potenciāli 

piesārņota vieta 
5050-Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība   

Apes pagasts 

36257/2604  Kokapstrādes cehs 
"Silikāti" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2010-Koka zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana   

Apes pagasts 

36257/2602  Bijušās kolhoza 
darbnīcas "Graudiņi" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5020-Automobiļu 
tehniskā apkope un 
remonts 

Apes pagasts 

36257/2600  Bijusī DUS "Druvas"  2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Apes pagasts 

36257/2599  Bijušās kolhoza 
mehāniskās darnīcas 
un DUS 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5020-Automobiļu 
tehniskā apkope un 
remonts   

Apes pagasts 

36257/2598  Bijusī DUS 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība   

Apes pagasts 

36055/2597  Atkritumu izgāztuve 
"Oburi" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000-ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA  

Apes pagasts 

36488/2610  Dārzciema atkritumu 
izgāztuve 

3 Vieta nav 
potenciāli 
piesārņota 

9000-ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA  

Gaujienas pagasts 

36488/2612  Sia "Vaidens" ražošanas 
uzņēmums 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

2040-Koka taras 
ražošana 

Gaujienas pagasts 

36488/2611  Lidlauks Gaujienas 
pagastā 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

6323-Pārējie gaisa 
transporta palīgdarbību 
veidi   

Gaujienas pagasts 

6848/2643  Lopu ferma "Trapene" 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0121-Liellopu 
audzēšana, piena 
lopkopība 

Trapenes pagasts 

 36848/2642  Lopkautuvju atkritumu 
glabātava 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9002-Atkritumu 
savākšana un apstrāde   

Trapenes pagasts 

36848/2641  Lauksaimniecības 
ķimikāliju uzglabāšana 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0110-Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība   

Trapenes pagasts 

36848/2640  DUS "Līzespasts" 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5050-Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība   

Trapenes pagasts 

36848/2639  Sadzīves atkritumu 
izgāztuve "Seveļi" 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

9000-ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA, 
TERITORIJAS TĪRĪŠANA  

Trapenes pagasts 

36848/2638  P/s "Trapene" 
degvielas bāze 

2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

Trapenes pagasts 

36908/2649  Ķimikāliju noliktava 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

0110-Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība   

Virešu pagasts 

36908/2648  Vecā degvielas bāze 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība   

Virešu pagasts 

36908/2647  Jaunā degvielas bāze 2 Potenciāli 
piesārņota vieta 

5151-Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 
līdzīgu produktu 

Virešu pagasts 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2162
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2161
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2159
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2157
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2156
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2155
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2154
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2167
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2169
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2168
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2200
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2199
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2198
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2197
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2196
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2195
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2206
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2205
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2204
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vairumtirdzniecība   
Avots:  Dabas aizsardzības pārvaldes dati 

 
Vides pārskatā tiek vērtētas potenciāli piesārņotās teritorijas pēc to atrašanās vietas, pēc paredzētās 

izmantošanas un attiecīgi paredzētās darbības atbilstoši vides likumdošanai. Tiek vērtēts potenciāli 

piesārņoto vietu iespējamais izmantošanas veids saskaņā ar Apes novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem. 

 

Secinājumi: 

 Apes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz sekojošo:  

Saskaņā ar pievienoto pielikumu teritorijas plānojuma Pašreizējās situācijas raksturojumā tiek 

paredzēta potenciāli piesārņoto vietu piesārņojuma analīze un sanācija/sakopšana pirms 

paredzētās darbības uzsākšanas, kas nodrošina teritorijas sakopšanu  

 Novadā esošās sauso sadzīves atkritumu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas; 

 Esošās potenciāli piesārņotās vietas neatrodas applūstošās teritorijās. 

 

Teritorijas plānojumā noteiktais: 

 Grafiskajā daļā tiek atzīmētas potenciāli piesārņotās vietas un atbilstoši aizsargjoslas, kas 

nodrošina pašvaldību ar pārskatāmu informāciju. 

 

Ieteikumi: 

 Izvērtēt reālo potenciāli piesārņoto vietu skaitu, jo bijušajās kokzāģētavās, gateros un DUS, kas ir 

slēgtas, piesārņojums, iespējams, nav vairs konstatējams; 

 Gadījumā, ja tiek paplašinātas kokapstrādes cehi, būvēti jauni DUS u.c., darbībām jāveic 

sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums tām darbībām, kas noteiktas Ietekmes uz vidi 

novērtējuma likumā vai attiecīgi jāsaņem tehniskie noteikumi vai piesārņojošas darbības 

atļaujas. Ar paredzētās darbības pieteikumu vēršoties attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē; 

 Iesniedzot Vides pārskata monitoringa programmu vēlams iekļaut esošo un rekultivēto/ sakopto 

vietu sarakstu, kas ilgtermiņā ļautu izvērtēt piesārņoto vietu samazināšanos vai attiecīgi 

palielināšanos.    

 

Attīstības programmas rīcības virziens „Publiskās ārtelpas sakopšana un uzturēšana” paredz reāli 

piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu identificēšanu, kā arī uzraudzību un pārvaldību. 

 
3.8. Latvāņu teritorijas 

 
 

 
 
 
 
Apes novada teritorijas plānojumā tiek uzrādītas Sosnovska latvāņu (Heracleum sosnowsky) izplatības 

areāls, kas rada nozīmīgu bioloģisku piesārņojumu dabisko ekosistēmu un sugu aizsardzībā, kā arī 

tradicionālās ainavas vizuālās vērtības saglabāšanā. Valsts augu aizsardzības dienests ir veicis 

Apes novads nepieder pie lielākajām Sosnovska latvāņu izplatības teritorijām 

Latvijā, uz 2013.gadu konstatētas 25,8 ha ar latvāni invadētas platības 
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Sosnovska latvāņu izplatības noteikšanu Latvijas teritorijā. Apes novads nav to pašvaldību sarakstā, kur 

konstatētas vislielākās ar latvāni invadētās platības. Kopumā pašvaldībā uz 2013.gada janvāri 

uzmērītas 25,8 ha lielas platības (kopā 4 areāli, lielākais no tiem platībā – 23,4ha liels, pārējie mazāki). 

Jāatzīmē, ka latvāņu izplatības areāli novēroti neapsaimniekotās zemēs vai arī ceļu aizsargjoslās, kas 

samazinātos, ja šīs zemes tiktu pareizi apsaimniekotas. 

06.06.2006. ar MK rīkojumu Nr.426 ir apstiprināta „Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 

2006.–2012.gadam”, ar kuras palīdzību tiek ieviesta koordinēta latvāņu ierobežošanas sistēma valstī.  

Attīstības programmas rīcība „Publisko teritoriju, zaļās zonas sakopšana un labiekārtošana” paredz 

ikgadēju latvāņu teritoriju ierobežošanu. 

 

3.9. Izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 
 
Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiek apkopota un apzināta visa pieejamā informācija un 

dažāda līmeņa nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt novada teritorijas attīstību.  

Būtiskākā plānojuma sastāvdaļa ir teritorijas zonējums, ko papildina ar teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem, kas nosaka katras konkrētas teritorijas atļauto izmantošanu, ievērtējot vides 

un sociāli – ekonomiskos apsvērumus. 

Apes novada Attīstības programma izvirza teritorijas attīstības prioritātes vidējā termiņā, kas nosaka 

teritorijas attīstības virzību un uzdevumu, un rīcību realizēšanu. Jāatzīmē, ka spēkā esošs pašvaldības 

teritorijas plānojums vienlaicīgi ir arī priekšnoteikums ES strukturālo fondu līdzekļu sekmīgākai 

apgūšanai. 

 
Esošais stāvoklis Sekas, ja plānojums netiek īstenots 
Aizsargjoslas nav iezīmētas zemes 
īpašumu plānos. 

Iespējamas likumā neparedzētas 
darbības aizsargjoslu teritorijās.   

Zemes īpašuma izmantošanu nosaka 
NĪLM (pēc Valsts zemes dienesta 
klasifikācijas), nav ierobežojumu zemes 
gabalu dalīšanai. Izņēmumi īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju zemēs, 
kuri noteikti saskaņā ar likumu „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 

Nekontrolēta zemes īpašumu 
fragmentācija. Iespējama vērtīgās LIZ 
apbūve. Spekulatīvas darbības ar zemi, 
neracionāla apbūves izmantošana.  

Zemes īpašnieks pašvaldībā nevar iegūt 
informāciju par iespējamiem 
aprobežojumiem zemes gabala 
attīstībai. 

Tiek pieļauta iespēja attīstīt 
saimniecisko darbību nepiemērotās 
teritorijās – kultūras pieminekļu 
aizsargjoslās, īpaši aizsargājamajās 
dabas teritorijās. 

Nav nodefinēti nosacījumi apbūves 
blīvumam, ēku augstumam.   

Ir iespēja būvēt ainavā neiederīgas 
ēkas, vienlaidus apbūves rašanās 
vietas, kur tas nebūtu vēlams. Ēkas, 
kuras pazemina blakusesoša īpašuma 
vērtību. 

Īpašniekam nav nodefinēta atbildība 
par īpašuma sakopšanu. 

Bijušo ražošanas korpusu un fermu 
grausti vizuāli mazina teritorijas 
ainavisko pievilcību.  

Nav apkopota informācija par vides Iespējams, lokāls pazemes ūdens 
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situāciju un problēmu teritorijām 
pagastā. 

piesārņojuma risks – pamestie urbumi, 
potenciāli piesārņotās vietas, u.c.  

Pašvaldībā nav apkopota informācija 
par arheoloģijas un kultūras 
pieminekļiem, ainaviski vērtīgām 
teritorijām un elementiem. 

Pastāv risks nelietderīgai zemes 
īpašuma sadalīšanai aizsargājamā 
teritorijā, nepiemērota vietas izvēle 
saimnieciska rakstura darbībai. 

 
 



 

 

 
Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam,  

Attīstības programmas 2014.-2020.gadam  Vides pārskats 

32 

4. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski 
ietekmēt 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
 

Apes novadā atrodas 2 aizsargājamo ainavu apvidi, 8 dabas liegumi un 13 dabas pieminekļi, kas 

kopumā aizņem aptuveni 3343 ha lielu teritoriju, kas ir 6,15 % no visas novada teritorijas. Kā Natura 

2000 teritorijas ir noteiktas sekojošas ĪADT: Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene”; Aizsargājamo 

ainavu apvidus „Ziemeļgauja”; Dabas liegums „Ašu purvs; Dabas liegums „Gaujienas priedes”; Dabas 

liegums „Korneti-Peļļi”; Dabas liegums „Lepuru purvs”, Dabas liegums „Melnsalas purvs”; Dabas 

liegums „Melnupes meži”; Dabas liegums „Sloku purvs”; Dabas liegums „Tetersalas purvs”; Ģeoloģiskais 

un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Kalamecu-Markūzu gravas"; Mikroliegums "Gaujienas 

purvainie meži"; Mikroliegums "Vidagas meži". (Sk. Pielikumu Nr.5) 

 
8.tabula. Apes novada īpaši aizsargājamo teritoriju saraksts 

 
Teritorijas 

kods 
Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

 
6002* 

 
Veclaicene  Aizsargājamo ainavu 

apvidus 
Apes pagasts 20892 1977 

 
Noteikumi Nr. 69 par 
aizsargājamo ainavu 
apvidiem (LR MK, 1999 g.) 

6007* 
 

Ziemeļgauja Aizsargājamo ainavu 
apvidus 

Gaujienas 
pagasts 
Virešu pagasts  

21749  
 

2004 
 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.265 "Grozīj. MK 
Not.Nr.69" (LR MK, 2004 g.) 

* - aizsargājamā teritorija atrodas vairākos novados 
 

Teritorijas 
kods 

 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

 
5010 Gaujienas priedes Dabas liegums Gaujienas 

pagasts  
51  
 

1987 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5011 
 

Lepuru purvs Dabas liegums Gaujienas 
pagasts  

325 1977 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5012 
 

Sloku purvs Dabas liegums Gaujienas 
pagasts  

528  
 

1977 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5016 
 

Tetersalas purvs Dabas liegums Trapenes 
pagasts  

348 1977 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5018* 
 

Korneti- Peļļi Dabas liegums Apes pagasts 
 

779  
 

1962 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5270 
 

Melnsalas purvs Dabas liegums Gaujienas 
pagasts  

618 1999 
 

Noteikumi Nr. 212 par dabas 
liegumiem (LR MK, 1999 g.) 

5323 
 

Ašu purvs Dabas liegums Apes pagasts 
 

76  
 

2004 
 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozīj. MK 
Not.Nr.212" (LR MK, 2004 
g.) 

5345 
 

Melnupes meži Dabas liegums Trapenes 
pagasts  
 

66  
 

2004 
 

08.04.2004 Noteikumi 
Nr.266"Grozīj. MK 
Not.Nr.212" (LR MK, 2004 
g.) 

* - aizsargājamā teritorija atrodas vairākos novados 

Vides pārskatā tiek vērtēts vai Apes novada Teritorijas plānojuma 
īstenošana var būtiski ietekmēt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kurās 
plānota derīgo izrakteņu ieguve, plānotās apbūves teritorijas, 
lauksaimniecības un mežu zemes, kā arī vides stāvokļa iespējamās izmaiņas 
ilgtermiņā 
 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=6002&z_chk=3785
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11555&z_chk=581
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5010&z_chk=3783
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5011&z_chk=3784
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5012&z_chk=3785
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5016&z_chk=3789
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=5018&z_chk=3791
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10005&z_chk=63544
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11635&z_chk=1089
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11681&z_chk=75
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Teritorijas 

kods 
 

Teritorijas 
nosaukums 

Kategorija Pagasti Platība 
(ha) 

No kura 
gada 

aizsardzībā 

Tiesību akts, kas nosaka 
aizsardzību 

 
4007 

 
Apes dolomīta 
atsegums 

Dabas piemineklis Apes pagasts  
 

1  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4008 
 

Grūbes dolomīta 
atsegums 

Dabas piemineklis Apes pagasts  
 
 

0.6  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4009 
 

Gaujienas dolomīta 
atsegums 

Dabas piemineklis Gaujienas 
pagasts  
 

0.9  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4010 
 

Kalamecu un 
Markuzu gravas 

Dabas piemineklis Gaujienas 
pagasts  
 

29  
 

1962 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4011 
 

Jaunžagatu krauja Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

1.9  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4012 
 

Lejasbindu krauja Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

5.6  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4013 
 

Randātu klintis un 
Tilderu krauja 

Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

15.5  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4014 
 

Sikšņu dolomīta 
atsegums 

Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

1.1  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4015 
 

Vizlas lejteces 
atsegumi un Žākļu 
dižakmens 

Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

13  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

4016 
 

Žagatu klints Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

3.1  
 

1977 
 

Not. Nr. 175 par ģeol. un 
ģeom. dabas pieminekļiem 
(LR MK, 2001 g.) 

7004 
 

Gaujienas " Vārpu" 
lapegļu aleja 

Dabas piemineklis Gaujienas 
pagasts  
 

0.4  
 

2001 
 

Noteikumi Nr.131 par 
dendroloģiskajiem 
stādījumiem (LR MK, 2001 
g.) 

7007 
 

Vidagas lapegļu 
alejas un stādījumi 

Dabas piemineklis Virešu pagasts  
 

4.2  
 

2001 
 

Noteikumi Nr.131 par 
dendroloģiskajiem 
stādījumiem (LR MK, 2001 
g.) 

9002 
 

Trapenes aleja Dabas piemineklis Trapenes 
pagasts 

4.9  
 

2005 
 

Noteikumi Nr. 888 par 
aizsargājamām alejām (LR 
MK, 2005 g.) 

Avots: Dabas aizsardzības pārvaldes dati 

 
9.tabula. Apes novada Īpaši aizsargājamo un reto koku saraksts 

ID Suga Aizsardzības 
kategorija 

Atrašanās vieta Apkārtmērs 
(m) 

Augstums 
(m) 

240 Parastā egle(Picea abies (L.) H.Karst.) DIŽKOKS Zvārtavas parks, 60m SE no pils 3 31 
 

242 Āra bērzs(Betula pendula Roth) DIŽKOKS Gaujienas parks, parka W, 
Gaujas malā. 

2.74 35 
 

506 Parastais ozols(Quercus robur L.) DIŽKOKS Zvārtavas parks, 110m S no pils 4.43 27 
 

Avots: Dabas aizsardzības pārvaldes dati 

  

Apes novadā, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, atrodas 39 īpaši aizsargājamu sugu un 

biotopu mikroliegumi no tiem 5 – Apes pagasta teritorijā, 18 – Gaujienas pagastā, 6 – Trapenes 

pagastā un 10 mikroliegumi Virešu pagastā. 

 

Apes novads ir bagāts ar ĪADT (Natura 2000 teritorijas), dabas un kultūrvēsturiskajiem 

pieminekļiem, līdz ar to ir būtiska loma ir līdzsvarotai šo teritoriju attīstībai un saglabāšanai. 

Apsaimniekošana šajās teritorijās veicama saskaņā ar valstī esošo likumdošanu. Īpaši aizsargājamās 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10659&z_chk=2115
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10659&z_chk=2115
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10660&z_chk=65348
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10660&z_chk=65348
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10661&z_chk=69
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10661&z_chk=69
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10662&z_chk=325
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10662&z_chk=325
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10663&z_chk=581
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10664&z_chk=837
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10665&z_chk=1093
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10665&z_chk=1093
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10666&z_chk=1349
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10666&z_chk=1349
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10667&z_chk=1605
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10667&z_chk=1605
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10667&z_chk=1605
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10668&z_chk=1861
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10916&z_chk=2875
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10916&z_chk=2875
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10919&z_chk=3643
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=10919&z_chk=3643
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?p_nt_id=11858&z_chk=2885
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=240
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=242
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=506
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dabas teritorijas tiek izveidotas un apsaimniekotas saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām" un  "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumiem", MK noteikumi Nr. 264 (16.03.2010.). 

ĪADT tiek izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (IAIN) un dabas 

aizsardzības plāni (DAP), Apes novadā IAIN ir izstrādāti AAA „Ziemeļgauja” un DL „Korneti-Peļļi”. Ja 

teritorijām nav izstrādāti IAIN, tad uz tām attiecas  Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi 

Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi". 

 

Secinājumi:  

 Teritorijas plānojumā tiek ievēroti IĀDT teritoriju zonējums, paredzētās darbības atbilst to 

izveidošanas mērķiem; 

 Teritorijas plānojumā paredzētais nav pretrunā ar esošajiem izstrādātajiem un 

apstiprinātajiem ĪADT dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un 

izmantošanas noteikumiem;  

  

Teritorijas plānojumā noteiktais: TIAN 10.punkts: 

 Jebkādas darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās veicamas saskaņā ar likumu „Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām”, „Aizsargjoslu likumu”, ar tiem saistītajiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus; 

 Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka normatīvie akti; 

MK noteikumi Nr. 940 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 

noteikumi” (18.12.2012). 

 Nosakot novada teritorijā aizsargājamos dižkokus, jāņem vērā normatīvo aktu prasības; 

 Aprobežojumi un aizliegumi aizsargājamo koku teritorijās, koku vainagu projekciju platībās, kā 

arī 10 m platās joslās no tiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) 

noteikti normatīvajos aktos; 

 Zemes vienības īpašnieka vai lietotāja pienākums ir nodrošināt aizsargājamo teritoriju 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, veikt aizsardzības un kopšanas 

pasākumus, kā arī ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides 

aizsardzības institūcijai un pašvaldībai par izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un 

izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. 

 

Ieteikumi:  

 Izstrādājot jaunas tūrisma, velo takas sadarboties ar DAP administrāciju, ņemot vērā dabas 

aizsardzības plānos iestrādātās prasības; 

 Pašvaldībai, sadarbojoties arī ar DAP, iespējams piedalīties ES Kohēzijas fondu izsludinātajos 

projektos attiecīgajās nozarēs, lai attīstītu   

 Pie ciemiem esošās rekreācijas teritorijas apsaimniekot, nepasliktinot tās dabas vērtības, 

attiecīgi monitoringa pārskatos izvērtējot teritoriju  

 

Attīstības programmā tiek izvērtēti arī Apes novada dabas, kultūrvēsturiskie un dabas resursi, kurus 
plānots saglabāt un izmantot arī rekreācijā un novada attīstībā. Izvērtējot plānotās darbības, mērķus 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
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un vadlīnijas secināms, ka realizējot AP noteikto tiktu panākta dabas resursu saglabāšana un arī 
novada pilnvērtīga attīstība. AP rīcība „Ilgtermiņa dabas resursu apsaimniekošana” nosaka dabas 
aizsardzības plānu izstrādi un ieviešanu, informatīvu un iedzīvotāju izglītojošu pasākumu  
organizēšanu, Natura 2000 dabas teritoriju saglabāšanu un apsaimniekošanu, jaunu estētisku vērtību 
radīšanu degradētās teritorijās. Rīcības virziens „Tūrisma veicināšana” nosaka, ka  ĪADT novadā 
attīstās kā vides izziņas teritorijas. 
 
 

5. Teritorijas plānojums, attīstības programma un ar tiem saistītās vides 
problēmas 

 
 
 
 
 
 
Izstrādājot Apes novada Teritorijas plānojumu un Attīstības programmu, tika iezīmētas sekojošas 

vides problēmas, kas ietekmē teritorijas plānošanu un izmantošanu nākotnē: 

 Derīgā izrakteņa- dolomīta ieguves iespējas, gan saistībā ar ĪADT, gan ar radītā trokšņa un 

vibrācijas ietekmi uz apdzīvotām teritorijām.  

 Liels skaits ĪADT, kas aizņem nozīmīgu teritoriju novadā- ierobežota saimnieciskā darbība, 

finansējuma trūkums šo teritoriju izvērtēšanai, apsaimniekošanai un saglabāšanai; 

 Latvāņu teritorijas un to palielināšanās risks, finansējuma trūkums kompleksu pasākumu 

ieviešanai, šo teritoriju atjaunošanai; 

 Upju piesārņojums- piesārņojuma samazināšana atsevišķos posmos, esošās situācijas 

saglabāšana vai uzlabošana pārējā teritorijā; 

 Atkritumu šķirošanas uzlabošana un savākšanas efektivitātes uzlabošana. 

 
 

5.1. Plānotās derīgo izrakteņu teritorijas 
 

Saskaņā ar Apes novada Teritorijas plānojuma TIAN noteikto, derīgo izrakteņu ieguve plānota 

(atļauta) šādās teritorijās: 

 derīgo izrakteņu ieguve atļauta Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1). 

 derīgo izrakteņu (izņemot dolomīta) ieguve atļauta Mežu teritorijās (M) un 

Lauksaimniecības zemēs (L), tikai pamatojot to ar ģeoloģiskās izpētes datiem un normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā (TIAN noteikts, ka šajās teritorijās derīgo izrakteņu ieguve veicama 

saskaņā ar TIAN 4.7.nodaļā „Derīgo izrakteņu ieguve” noteiktajām prasībām un nosacījumiem). 

 dolomīta ieguve atļauta tikai Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā norādītajās: 

 Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1), kur saskaņā ar TIAN atļauta derīgo izrakteņu 

ieguve, būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei, esošais 

izmantošanas veids (izņemot apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve;  

 perspektīvās dolomīta ieguves teritorijās (TIN1);  

 valsts nozīmes dolomīta atradnes „Dārzciems” teritorijā. 

Apes novada aktuālākās vides problēmas: 

Derīgo izrakteņu areāli   ĪADT    Latvāņu teritorijas   Upju piesārņojums     Sadzīves atkritumi 
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Līdz ar to Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiskajā materiālā attēlotas konkrētas teritorijas, kurās 

atļauta dolomīta ieguve, bet citu derīgo izrakteņu ieguve kā viens no atļautajiem teritorijas 

izmantošanas veidiem paredzēta Lauksaimniecības zemēs (L) un Mežu teritorijās (M), skarot 

salīdzinoši plašu novada teritorijas daļu.  

Izvērtējot Apes novada bijušo teritoriālo vienību teritorijas plānojumus, var secināt, ka plānotās 

izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekš plānoto, tomēr nav uzskatāmas par būtiskām, jo arī jau iepriekš 

plašās teritorijās bija plānota (atļauta) derīgo izrakteņu ieguve. Pagastu teritoriju griezumā secināms, 

ka salīdzinoši būtiskas izmaiņas skar Gaujienas pagasta teritoriju, kur atrodas arī valsts nozīmes 

dolomīta atradne „Dārzciems” un Apes pagasta teritoriju, jo šajos pagastos noteiktas jaunas 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) un perspektīvās dolomīta ieguves tertorijas (skat. 1.tabulu).  

Gaujienas pagastā ir paplašināts vienlaidus dolomīta ieguves apgabals valsts nozīmes dolomīta 

atradnes „Dārzciems” apkārtnē. Jāatzīmē, ka saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā 

pieejamo informāciju, derīgo izrakteņu ieguves projektiem Gaujienas pagastā ir veikts ietekmes uz 

vidi novērtējums atbilstoši 1998.gada 14.oktobra likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

noteiktajam, un tie ir: 

 dolomīta ieguvei agrāk neizmantotā atradnē „Dārzciems 2” blakus esošos zemes īpašumos 

„Lācīši” (kadastra Nr.3648 007 0052), „Dienvidi” (kadastra Nr.3648 007 0075), „Nigļi - 3” 

(kadastra Nr.3648 007 0078), „Nigļi - 1” (kadastra Nr. 3648 007 0080), „Zemītes” (kadastra 

Nr.3648 007 0081) (to kopējā platība ir 41ha, dolomīta ieguve paredzēta 39,4ha lielā 

platībā; gadā plānots iegūt līdz 300000m3 dolomīta, izmantojot spridzināšanas un 

ekskavācijas metodes). Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA „Lomaro”. Paredzētās 

darbības vieta atrodas aptuveni 1,5km attālumā no Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas (Natura 2000) dabas lieguma „Sloku purvs”; 

 dolomīta ieguvei potenciālajā dolomīta atradnē „Dārzciema dolomīts” nekustamajos 

īpašumos „Zvejnieki” un „Liepavoti” 36 ha platībā; izmantojot irdināšanas metodi, plāno gadā 

iegūt līdz 200000m3 dolomīta šķembu. Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA „Dārzciema 

dolomīts”. Paredzētās darbības vieta robežojas ar valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradni 

„Dārzciems” un atrodas aptuveni 110m attālumā no Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

teritorijas (Natura 2000) dabas lieguma „Sloku purvs”. 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 22.janvāra atzinumu Nr.2 un 2009.gada 

12.oktobra atzinumu Nr.15 par šo projektu ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumiem, ir 

pieļaujama projekta turpmāka izstrāde atbilstoši noslēguma ziņojumos paredzētajiem risinājumiem 

un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumos izvirzītajiem nosacījumiem. 

Dolomīta rūpnieciskas ieguves un pārstrādes process noris saskaņā ar likumdošanu un tiek kontrolēts 

no atbildīgo valsts institūciju puses. 

Ieteikums Teritorijas plānojuma izstrādātājiem izvērtēt nepieciešamību noteikt nelielu teritoriju 

Virešu pagasta Z daļā AAA „Ziemeļgauja” dabas parka un neitrālajā zonā kā Rūpnieciskās apbūves 

teritoriju (R1). Ja minētā teritorija ir izstrādāts smilts karjers, tad Teritorijas plānojuma TIAN 

nepieciešams atrunāt, ka minētajā teritorijā pieļaujama tikai rekultivācijas pasākumi. 
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Izvērtējot derīgo izrakteņu ieguves vietas un apjomus secināms, ka iespējmas sekojošas 

ietekmes: 

 
Iespējamās ietekmes Pasākumi to samazināšanai 
Depresijas piltuve (prognozētais 
pazemes ūdens pjezometriskajam 
līmeņa pazeminājums atkarībā no 
karjera dziļuma un platības) 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanās. 

Pirms derīgo izrakteņu iegūšanas 
paredzētās darbības veicējam 
jāizstrādā depresijas piltuve, kas 
norādīs uz iespējamām gruntsūdens 
izmaiņām, IVN procesa ietvaros. 

Putekļu emisijas, kas radīsies 
transportējot dolomītu. Cieto daļiņu 
PM10 un PM2,5 emisijas.  

Darbības veicējam jānorāda iespējamie 
transportēšanas maršruti un pasākumi 
ietekmju samazināšanai, kas nosakāmi 
arī pašvaldības izsniegtajā būvatļaujā, 
vides pārvaldes tehniskajos 
noteikumos, arī  IVN procesa ietvaros. 
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” modelēšanas 
rezultāti 
Veikt piesārņojošo vielu izkliedes 
aprēķinus. iekšējo karjera ceļu un 
krautņu laistīšana ar ūdeni 

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas 
derīgo izrakteņu ieguvē un 
transportēšanā 

Ieguves laikā un transportēšanas 
posmos ievērot pasākumus, kas 
samazinātu putekļu emisijas, troksni 
(maršrutu izvēle, sausā laikā laistīt 
ceļus u.c.) 

Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā 
režīma izmaiņas 

veikt tuvāko māju akās periodisku 
ūdens 
līmeņa kontroli, nepieciešamības 
gadījumā jāsaņem ūdens lietošanas 
atļauja 

Trokšņa izplatība Veikt trokšņu izplatības aprēķinus un 

Apes novada Teritorijas plānojuma TIAN noteiktas šādas prasības derīgo izrakteņu ieguvei: 

 derīgo izrakteņu ieguve veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 dolomīta ieguve atļauta tikai teritorijas plānojuma grafiskajā daļā norādītajās teritorijās 

(Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1); perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1); 

valsts nozīmes dolomīta atradne „Dārzciems” teritorija). 

 derīgo izrakteņu (izņemot dolomīta) ieguve Mežu teritorijās (M) un Lauksaimniecības 

zemēs (L) atļauta tikai pamatojot to ar ģeoloģiskās izpētes datiem un normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

 derīgo izrakteņu ieguvi aizliegts veikt Apes pilsētas un novada ciemu teritorijās. 

 plānojot derīgo izrakteņu ieguvi, jāizstrādā transporta kustības shēma, novēršot iespējamo 

negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskās apbūves teritorijām. 

 pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, derīgo izrakteņu ieguves vieta ir jārekultivē. 
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novērtējumu Ministru kabineta 
2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” Lai samazinātu spridzināšanas 
darbu ietekmi un radīto trokšņa līmeni 
gar karjera 
robežu paredzēts izveidot aptuveni 4 – 
6 m augstu noņemtās zemes virskārtas 
14 
pagaidu uzglabāšanas valni, kā arī 
dolomīta ieguvi plānots uzsākt zemes 
īpašuma ziemeļaustrumu daļā, lai, 
izstrādājot karjeru veidotos iedobe, kas 
veidotu trokšņa ekrānu attiecībā pret 
tuvāko dzīvojamo apbūvi, 

Troksnis, kas radīsies transportējot 
dolomītu, ieguves tehnika 

Darbības veicējam jānorāda iespējamie 
transportēšanas maršruti un pasākumi 
ietekmju samazināšanai, kas nosakāmi 
arī pašvaldības izsniegtajā būvatļaujā, 
vides pārvaldes tehniskajos 
noteikumos, arī  IVN procesa ietvaros. 

Spridzināšanas darbi – cilvēkiem 
bīstamā zona spridzināšanas brīdī būs 
vismaz 200m 

Darbības veicējam jānorāda 
spridzināšanas veids, laiki, kā arī 
pasākumi šo ietekmju samazināšanai, 
kas papildus var tikt noteikti arī 
pašvaldības izsniegtajā būvatļaujā, 
vides pārvaldes tehniskajos 
noteikumos, arī  IVN procesa ietvaros. 

Satiksmes drošība kā transportēšanas 
maršruti tiks izmantoti jau esošie ceļi 
un tas radīs šiem koridoriem papildus 
slodzi 

Darbības veicējam jānorāda iespējamie 
transportēšanas maršruti un pasākumi 
ietekmju samazināšanai, kas nosakāmi 
arī pašvaldības izsniegtajā būvatļaujā, 
vides pārvaldes tehniskajos 
noteikumos, arī  IVN procesa ietvaros. 
Papildus pašvaldība var noteikt 
pašvaldības ceļu uzturēšanas 
noteikumus. 

Ainavas izmaiņas – saistāmas ar 
zemsedzes noņemšanu un esošo 
lauksaimniecības zemju transformācijā 
uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, 
t.i. industriālo zonu. 

Ierosinātājam jāparedz un jāizstrādā 
rekultivācijas plāns, kurš jārealizē pēc 
darbības izbeigšanas. Veicot derīgo 
izrakteņu ieguvi, iespējams izveidot 
aizsargvalni, lai mazinātu šīs teritorijas 
saskatāmību no blakus esošajām 
teritorijām. Šāds valnis būtu arī 
nepieciešams trokšņa un putekļu 
emisiju mazināšanai. 
 

Ietekme uz bioloģisko daudzveidību Sertificēta sugu un biotopu eksperta 
atzinumā, Dabas aizsardzības 
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pārvaldes atzinums 
Notekūdeņi (atsūknētā ūdens 
novadīšana, iegūtā materiāla 
skalošana, suspendēto daļiņu apjoms 
tajās) 

Atsūknētā ūdens novadīšanu veikt ar 
notekūdeņu nostādināšanu. 

Saimniecības notekūdeņi  Saimnieciskie notekūdeņi 
jāapsaimnieko atbilstoši likumdošanai 

Tehnoloģiskā procesa atkritumi Radušies atkritumi jāapsaimnieko 
atbilstoši likumdošanai. 

Sadzīves atkritumi Radušies atkritumi jāapsaimnieko 
atbilstoši likumdošanai. 

 
Precīzāku ietekmju izvērtējumu var sniegt tikai zinot plānotās darbības apjomus, tādējādi tas tiks 

realizēts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras gaitā. 
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6. Vides aizsardzības mērķi 
 

6.1. Starptautiskie mērķi 
 

 
 
 

 
Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību. Bernes konvencija 

(1979.). 

Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu, to dabiskās dzīvotnes, īpaši sugas un 

dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Īpaši akcentēta apdraudēto un 

izzūdošo sugu aizsardzība. 

 

Konvencija par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi. Ramsāres 

konvencija (1971.). 

Konvencija nosaka kas ir mitrāji un ūdensputni. Šīs konvencijas izpratnē mitrāji ir platības ar 

purviem, dumbrājiem vai ūdeņiem, kuri var būt dabiski vai mākslīgi veidojušies, pastāvīgi un īslaicīgi. 

Konvencijas izpratnē ūdensputni ir putni, kas atkarīgi no mitrajiem, tāpēc nepieciešama to 

aizsardzība. 

 

Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. UNESCO konvencija (1972.). 

Konvencija definē jēdzienu „dabas mantojums” un nosaka uzdevumus tā aizsardzībai: 

 Dabas pieminekļi – fizikāli un bioloģiski veidojumi vai šādu veidojumu grupas ar īpašu, 

universālu estētisko vai zinātnisko vērtību. 

 Ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un noteiktas zonas – apdraudētu augu un dzīvnieku 

sugu dzīves vietas ar īpaši zinātnisku vai saglabāšanas nozīmi. 

 Dabas teritorijas, kam īpašas nozīmes universālas vērtības no zinātnes, saglabāšanas vai dabas 

skaistuma viedokļa. 

 Valsts pienākums ir tās teritorijā nodrošināt kultūras un dabas mantojuma identifikāciju, 

aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Tādēļ 

maksimāli jāizmanto esošie valsts resursi un nepieciešamības gadījumā arī starptautiskā 

palīdzība un sadarbība. 

 Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, 

konservāciju un popularizēšanu, šīs konvencijas dalībvalstis atbilstoši katras valsts apstākļiem 

centīsies: 

- īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu kultūras un dabas mantojumam piešķirt 

noteiktas funkcijas sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī mantojuma aizsardzību plānošanas 

programmās; 

- izveidot, ja tādu nav, vienu vai vairāku kultūras un dabas mantojuma aizsardzības, 

konservācijas un popularizēšanas dienestus ar atbilstošu personālu un līdzekļiem; 

- attīstīt zinātniskos un tehniskos pētījumus, lai valsts spētu novērtēt un novērst kultūras un 

dabas mantojumam draudošās briesmas; 

Starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā ir ietverti starpvalstu 

konvencijās un Eiropas Savienības direktīvās 
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- veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un finansu pasākumus, 

lai atklātu, aizsargātu, konservētu, popularizētu un atjaunotu šo mantojumu; 

- atbalstīt nacionālo un reģionālo centru izveidošanu un attīstību, kas sagatavo speciālistus 

kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas jomās un veicina attiecīgus zinātniskos 

pētījumus. 

 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Riodežaneiro konvencija (1992.). 

Konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšana. Galvenais uzdevums dalībvalstīm ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un tās 

ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēģijās, plānos un 

programmās un nepieciešamo stratēģiju un citu dokumentu izstrādāšana. 

 

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību. Bonnas konvencija (1979.). 

Šī konvencija deklarē migrējošo sugu saglabāšanas nozīmīgumu un šim mērķim lietojamo pasākumu 

saskaņošanu starp areāla valstīm, un, kur tas ir iespējams un ir mērķtiecīgi, sevišķu uzmanību veltījot 

tām migrējošām sugām, kuru aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs, kā arī veicot individuālā kārtā vai 

sadarbībā atbilstošus pasākumus, kas nepieciešami šādu sugu vai to dzīves vides saglabāšanai. 

 

Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību” 

jeb Biotopu direktīva ir pamatā vienota Eiropas ekoloģiskā tīkla NATURA 2000 izveidošanai, 

veicinot izpētes un zinātnisko darbu. 

Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu vai atjaunotu to dabisko dzīvotņu 

un savvaļas faunas un floras sugu labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir Kopienā nozīmīgas. Lai 

saglabātu šādu bioloģisko daudzveidību, dažos gadījumos var būt vajadzīga cilvēka darbība vai tās 

veicināšana. 

Eiropas kopienu padome izveido saskaņotu Eiropas ekoloģisko tīklu, kurā apvienotas īpaši 

aizsargājamas dabas teritorijas, un kura nosaukums ir Natura 2000. Šo tīklu, ko veido dabisko 

dzīvotņu un sugu dzīvotņu teritorijas, izmanto, lai minētos dabisko dzīvotņu veidus un sugu dzīvotnes 

saglabātu vai attiecīgā gadījumā atjaunotu to labvēlīgo aizsardzības statusu dabiskās izplatības areālā. 

 

Natura 2000 tīkls iekļauj īpaši aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot 

Biotopu direktīvas prasības, kā arī tās īpaši aizsargājamās teritorijas, kuras klasificētas direktīvā 

79/409/EEK (02.04.1979) „Par savvaļas putnu aizsardzību jeb Putnu direktīva. 

Direktīvas mērķis ir aizsargāt, pārzināt un uzraudzīt putnu sugas, putnu sugu dzīvotņu daudzveidību 

un teritoriju, kā arī noteikt to izmantošanas normas. 

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai skaitliski uzturētu putnu sugu populācijas tādā līmenī, 

kas pirmām kārtām, atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, tajā pašā laikā ņemot vērā 

saimnieciskās un rekreatīvās prasības, lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim. 

Biotopu un dzīvotņu saglabāšana, uzturēšana un atjaunošana galvenokārt iekļauj šādus pasākumus: 

 aizsargājamo teritoriju ierīkošanu; 

 dzīvotņu uzturēšanu un pārzināšanu aizsargātās zonās un ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas 

prasībām; 

 iznīcināto biotopu atjaunošanu; 
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 biotopu izveidošanu. 

 

Eiropas Ainavu konvencijā (2000) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību 

starp tās dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai 

panāktu ilgtspējīgu attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru 

un harmoniju. 

 

Tajā pašā laikā apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un 

sociālajā jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, 

apsaimniekošana un plānošana var radīt jaunas darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir 

svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan noplicinātos, gan labas 

kvalitātes apgabalos, gan arī apgabalos,kas atzīti par izcili skaistiem, un tādos apgabalos, kas tiek 

izmantoti ikdienā. Savukārt pārmaiņas arī reģionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, 

infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, kā arī pārmaiņas pasaules ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos 

gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka Eiropas ainavu kvalitāte un 

daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un apsaimniekotu, kā arī veiktu 

plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to 

aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ikvienam piešķir tiesības un atbildību. 

 

ANO konvencija „Par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (2003.) ievēro nemateriālo 

kultūras mantojumu kā kultūras daudzveidības galveno avotu un ilgtspējīgas attīstības garantu, atzīst 

mijiedarbību starp nemateriālo kultūras mantojumu un materiālo kultūras un dabas mantojumu, un 

apzina globalizācijas un sociālo pārmaiņu procesu radītos draudus nemateriālajam kultūras 

mantojumam, veicinot tā degradāciju, izzušanu vai pat iznīcināšanu. Ar nemateriālo kultūras 

mantojumu Konvencija saprot: 

 mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; 

 spēles mākslas; 

 paražas, rituālus un svētkus; 

 zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu; 

 tradicionālās amatniecības prasmes; 

 kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, 

grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. 

Katrai Konvencijas dalībvalstij jāizveido Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma 

reprezentatīvais saraksts. Latvijai tāds vēl nav izveidots, jo Konvencija ir jauna, un Latvija tai 

pievienojusies 2004. gada 15. decembrī. Joprojām turpinās darbs pie tautas nemateriālo kultūras 

vērtību reģistra izstrādes, apzinot tradicionālās kultūras telpas, vietas, kas pasvītro savdabību, sekmē 

lietišķo mākslu prasmes saglabāšanos, tautas mākslas izpausmes u.tml. 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK , kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot 

virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot 

integrētu upju baseinu apsaimniekošanas procesu. Upju sateces baseina apsaimniekošanas plānā 

iekļauto pasākumu mērķi ir: 
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 Novērst virszemes ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos, tos uzlabot un atjaunot, sasniegt šo 

ūdens objektu labu ķīmisko un ekoloģisko stāvokli, kā arī samazināt piesārņojumu no bīstamo 

vielu izplūdēm un emisijām. 

 Aizsargāt, uzlabot un atjaunot visus pazemes ūdens objektus, novērst pazemes ūdeņu 

piesārņošanu un pasliktināšanos un nodrošināt līdzsvaru starp pazemes ūdeņu ieguvi un to 

resursu atjaunošanos. 

 Saglabāt aizsargājamās teritorijas. 

 
 

6.2. Nacionāla līmeņa mērķi 
  
Augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā) un tās sastāvā esošā Telpiskās 

attīstības perspektīva. Telpiskās attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos 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. 

 

Pašlaik Latvijā nav aktuāla nacionālā vides attīstības plāna, iepriekšējais Latvijas nacionālais attīstības 

plāns tiks izstrādāts laika periodam 2007.-2013.gadam, kuru nevar piemērot Apes novada plānošanas 

dokumentiem, kuri paredzēti līdz 2020.g. un 2025.gadam. Līdz ar to, izvērtējot Apes novada 

plānošanas dokumentus, Attīstības plānu, izvērtējums tika balstīts uz Latvijas Ilgtermiņa attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam pamatnostādnēm, spēkā esošo likumdošanu par ĪADT un Vides politikas 

pamatnostādnēm 2009.-2015.g. 

 

Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.g. mērķis ir veidot pamatu vides kvalitātes 

saglabāšanai un atjaunošanai, dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo 

vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam ir apstiprinātas ar 13.10.2008. MK rīkojumu 

Nr.613. Pamatnostādnēs, no zemes kā resursa viedokļa, tiek apskatītas ne tikai zemes kā ražošanas 

līdzekļa funkcijas, kas sevī ietver zemes izmantošanu un aizsardzību, bet arī zeme kā vieta (telpa) 

attīstībai, ietverot tās izmantošanu un attīstības plānošanu, apbūvi un ainavas veidošanu. Rīcības 

politika ir vērsta uz to, lai kā vērtību saglabātu Latvijai raksturīgo mozaīkveida kultūrainavu. 

Neizmantotajās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībās, kas ir piemērotas lauksaimnieciskai 

ražošanai, panāktu zemes īpašnieku pienākumu izpildi zemju izmantošanā, veiktu labas 

saimniekošanas prakses popularizēšanu zemes īpašnieku un lietotāju vidū. Nodrošinātu zemes 

aizsardzību, nepieļaujot jaunu degradēto teritoriju rašanos, un veicinātu esošo teritoriju revitalizāciju. 

Izveidotu ilgtspējīgu apdzīvojuma struktūru, kas veicinātu policentrisku attīstību un sadarbību. 

Nepieļautu jaunu ciemu veidošanos, bez atbilstoša infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinājuma. 

Esošās apdzīvotās vietās veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanos 

 

http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
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Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Tās mērķis ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu 

un to dabiskās struktūras daudzveidību. Tā paredz dažādus pasākumus bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un līdz ar to arī vides kvalitātes nodrošināšanai. 

 

Vides monitoringa programma (apstiprināta 24.01.2006. ar Vides ministra rīkojumu Nr.29) nosaka 

kārtību, kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa programmas izpildi koordinē VA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). 

Vides monitoringa programma sastāv no šādām apakšnodaļām: 

-Gaisa monitorings; 

-Ūdeņu monitorings; 

-Augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings; 

-Bioloģiskās daudzveidības monitorings. 

 

Svarīgākie likumi, kuru realizācija nodrošina vides un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu līmenī 

ir: 

1. “Aizsargjoslu likums” (05.02.1997), ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010.gada 16.decembrim. 

2. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika”; 

3. "Atkritumu apsaimniekošanas likums" (18.11.2010.) ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 

01.05.2012. 

4. Ministru kabineta 2010.gada 23.jūlija rīkojums Nr.422 „Par izlietotā papīra, nolietoto 

elektronisko un elektronisko iekārtu un nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu”; 

5. Likums “Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005), ar grozījumiem līdz 20.12.2010. 

6. Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 187 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un 

kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" 

7. Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”. 

8. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.12.2011. 

9. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 „Kārtība , kādā novērtējama ietekme 

uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000). 

10. Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 

paredzētās darbības ietekme uz vidi”. 

11. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums", ar grozījumiem līdz 18.11.2009. 

12. Likums „Par piesārņojumu” ar grozījumiem līdz 04.08.2011. 

13. Ūdens apsaimniekošanas likums (12.09.2002.). 

14. Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.38 „Par peldvietu izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība”. 

15. Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes 

aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”. 

16. Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.858 "Noteikumi par virszemes 

ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu 

noteikšanas kārtību". 

17. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) 
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18. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

19. Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000.). 

20. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu 

izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 

noteikšanu”. 

21. Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”. 
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7.Plānošanas dokumenta un tā ietekmes uz vidi novērtējums 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Tiešās un netiešās ietekmes 
 

Ietekme  Ietekmes novērtējums 
Derīgo izrakteņu ieguve 
lauksaimniecības, mežsaimniecības 
zemēs. 

Mainās teritorijas izmantošanas veids, 
ainava, var tikt ietekmēta blakus 
izmantojamo zemju vērtība, 
gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu 
izmaiņas,  u.c. 

Iespējamā iedzīvotāju samazināšanās 
Apes novadā, ciemu teritorijās. 

Samazinās saimnieciskā aktivitāte, 
iespējamas pamestas lauku viensētas, 
lauksaimniecības zemju 
neapsaimniekošana, aizaugšana, 
palielinās ar krūmājiem aizaugušas 
platības, latvāņu izplatība 
neapsaimniekotās zemēs, pasliktinās 
meliorācijas esošā situācija.  

Apmeklētāju palielināšanās 
izveidotajās dabas takās, auto, moto, 
velo trasēs. 

Palielinās noslodze uz ĪADT konkrētajā 
apvidū, kurā izveidotas takas, 
palielinās apsaimniekošanas izdevumi 
attiecībā uz taku uzturēšanu, 
labiekārtošanu.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija, jaunu mājsaimniecību 
pieslēgšana, infrastruktūras 
sakārtošana.  

Ietekme pozitīva, tiek sakārtota 
infrastruktūra kopumā, samazinās 
virszemes ūdenstilpju piesārņojums. 

Tranzīta satiksmes plūsmu 
palielināšanās uz valsts, pašvaldības 
ceļiem. 

Gaisa piesārņojuma, trokšņa un 
avārijas risku pieaugums. 

 
 

7.2. Īslaicīgās un ilglaicīgās ietekmes 
 

Ietekme  Ietekmes novērtējums 
Derīgo izrakteņu ieguve  Atkarībā no paredzētās darbības, tās 

apjoma, tā var būt īslaicīga un 
ilglaicīga. Mainās ainava un zemes 
izmantošanas veids. Pozitīva, ja tiek 
veikta LR likumdošanā noteiktajā 
kārtībā un nepasliktinot apkārtējo 
zemju un vides stāvokli.  

Ceļa infrastruktūras uzlabošana, Darbu veikšanas gaitā jārēķinās ar 

Plānotās ietekmes var iedalīt pēc to ietekmes - uz vidi, ĪADT, iedzīvotājiem, 

pēc to veida - tiešās/netiešās, īslaicīgās/ilglaicīgās un summārās. Šīs 

ietekmes vērtējamas ilgtermiņā, izmantojot arī monitoringa atskaitēs 
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rekonstrukcija. apgrūtinājumiem/ietekmēm, 
ilgtermiņā pozitīva.  

Citi būvniecības procesi 
(infrastruktūras, māju, ražošanas 
objektu u.c.)  

Īslaicīga, saistīta ar traucējumiem 
apkārtējiem iedzīvotājiem, ilgtermiņā 
pozitīva, tiek sakārtota/labiekārtota 
teritorija. 

Mežu izciršana, apsaimniekošana. Palielinās ietekmes konkrētā apvidū 
(troksnis, transporta intensitāte, 
ainavas izmaiņas).  

Lauksaimniecības teritoriju 
aizaugšana.  

Samazinās lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju platības, ar laiku 
mainās zemes lietojuma veids.  

ĪADT saglabāšana, infrastruktūras 
uzturēšana un jaunu taku izveide. 

Pozitīva, ĪADT teritoriju 
apsaimniekošanas uzlabošanās, 
atvirzot apmeklētāju plūsmas no 
vērtīgajiem un aizsargājamajiem 
biotopiem, augu un dzīvnieku 
atradnēm un tiek saudzētas īpaši 
aizsargājamās dabas vērtības. Svarīga 
loma sabiedrības izglītošana un vides 
apziņas veidošana. 

Sadzīves atkritumu jomas 
pilnveidošana. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
uzlabošanās, samazinās to nonākšanu 
vidē, samazinās piesārņotās vietas. 

 
7.3. Summārās ietekmes 

 
Ietekme  Ietekmes novērtējums 
Ciemu attīstība Palielinoties ciemu apdzīvotībai, 

palielinās infrastruktūru izmantošanas 
kapacitāte, noslodze uz piegulošajām 
rekreācijas teritorijām. Pozitīva, ja tiek 
nodrošināta atbilstoša to 
apsaimniekošana. 

Saimnieciskās darbības attīstība  Palielinās ar saimniecisko darbību 
saistītās ietekmes.  

Ainavas izmaiņas Izmaiņas ainavā, ja tiek veikta derīgo 
izrakteņu ieguve, mežu izciršana, 
lauksaimniecības zemju aizaugšana, 
apbūves palielināšanās ārpus ciemu 
teritorijas u.c. 

Ciemos esošo infrastruktūru (ūdens, 
kanalizācijas, atkritumu 
apsaimniekošana u.c.) rekonstrukcija, 
pilnveidošana. 

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanās 
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8. Ietekmes uz vidi samazināšana 
 

8.1. Pašvaldības vides politika un vides aizsardzības normatīvi 
Apes novada izstrādātais teritorijas plānojums un Attīstības programma paredz novada attīstību: 

 Lai nodrošinātu vienotu visa novada teritorijas sasaisti un funkcionēšanu, visām 

jaunveidojamām (perspektīvajām) apbūves teritorijām (mazstāvu un daudzstāvu 

dzīvojamām, jauktajām darījumu un ražošanas u.c. teritorijām) un rekreācijas 

teritorijām, kur nav pietiekoša inženiersagatavošana (piebraucamie ceļi, 

inženierkomunikācijas u.c.), pirms to attīstības uzsākšanas, vajadzības gadījumā 

nepieciešama detālplānojumu izstrāde; 

 Pašvaldības saistošie noteikumi paredz atsevišķu jomu sakārtošanu un 

apsaimniekošanu.  

 
Pie papildus ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumiem varētu ieteikt arī: 

 Vides politikas plāna izstrāde pašvaldībai 

Ļoti laba iespēja izpētīt vides situāciju, novērtēt problēmteritorijas ilgākā laika posmā, ietverot 

esošās situācijas analīzi (iedzīvotāju skaita dinamika, sociālie pakalpojumi, pieprasījums 

ekonomikas sfērā utt.) 

 Vides rīcības programmas izstrāde 

Tā ir kā konkrēta programma, kura tiktu izstrādāta pašvaldībai, nosakot prioritātes, nosakot 

mērķus un līdzekļus, kā sasniegt vēlamo situāciju tieši vides jomā. Varētu izstrādāt arī 

konkrētai nozarei, tā, kura ir visproblemātiskākā. 

 Monitoringa programmas izstrāde 

Lieliska iespēja novērtēt esošo situāciju, veikt analīzi ilgākā laika posma un attiecīgi novērtēt 

iespējamās ietekmes kādā no vides problēmteritorijām.  

 

Visi šie minētie pasākumi ir veicami pēc pašvaldības iniciatīvas un finansiālo iespēju robežās, bet šie 

materiāli ļautu labāk novērtēt vides situāciju dotajā brīdī, kā arī plānojot nākotnē vides problēmas 

pagasta kontekstā. Finansējuma iespējas saistībā ar fondiem un dažādiem kopprojektiem.  

 
8.2. Plānojumā noteiktās aizsargjoslas 

 
 
 
 

 
Apes novada teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” sadaļā par 

aizsargjoslām likuma prasības tiek ievērotas. 

Saskaņā ar 1997. g. Saeimā apstiprināto „Aizsargjoslu likumu”, aizsargjoslas ir ar likumu noteiktas 

platības ap dažāda veida objektiem ar mērķi aizsargāt šos objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, 

nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī  pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās 

ietekmes. 

Apes novada teritorijas plānojums paredz ievērot visas „Aizsargjoslu likumā” noteiktās normas. 

Shematiski aizsargjoslas ir attēlotas teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā.  

Viens no instrumentiem, ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai, 

ir Latvijas tiesību aktos noteikto aizsargjoslu prasību ievērošana 
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9. Plānošanas dokumenta iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums 
 

Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” (spēkā stājās 09.06.1994.) 14.panta 2)daļas 

1.punktu, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 

pašvaldības teritorijas Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. 

Kā vienīgā izstrādāto plānošanas dokumentu alternatīva uzskatāma „nulles alternatīva”, t.i., ja 

plānošanas dokumenti netiek apstiprināti un īstenoti, un tiek saglabāta esošā situācija. Šajā gadījumā 

spēku saglabātu esošais Apes novada teritorijas plānojums (saistošie noteikumi Nr.5, kas apstiprināti 

ar domes 24.09.2009. lēmumu (prot.Nr.8, 18.§)), kas sastāv no novada teritoriālo vienību teritoriju 

plānojumiem. Taču ņemot vērā to, ka šie plānošanas dokumenti ir izstrādāti atsevišķi katrai 

teritoriālai vienībai, turklāt dažādos laika posmos, tad pašreizējā situācija nenodrošina vienotas 

prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, t.sk. vienotu funkcionālo zonējumu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumus. Savukārt otram attīstības plānošanas dokumentam – attīstības 

programmai tiek izstrādāta pirmā redakcija, līdz šim attīstības programmas nav bijušas izstrādātas 

nevienai novada teritoriālai vienībai. Šāda dokumenta izstrāde vai aktualizācija vietējām pašvaldībām 

jānodrošina līdz 2013.gada 31.decembrim kā to nosaka 2011.gada 13.oktobra likuma „Teritorijas 

attīstības plānošanas likums” (spēkā stājās 01.12.2011.) pārejas noteikumu 7.punkts. Neizstrādājot 

Attīstības programmas gala redakciju līdz likumā noteiktajam laika posmam, nekādas būtiskas 

ietekmes un rīcības nav konstatētas kas varētu negatīvi ietekmēt un aizkavēt Apes novada attīstību. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka „nulles alternatīva” teritorijas plānojuma izstrādes gadījumā nav uz 

ilgtspējīgu un saskaņotu novada attīstību vērsta, attīstības programmas gadījumā būs pretrunā 

normatīvajos aktos noteiktajam, tomēr nekādu būtisku ietekmi neatstās.  

Alternatīvi risinājumi iespējami projektu līmenī, uzsākot konkrētu paredzēto darbību realizāciju, 

izraugoties labākos risinājumus. Pirms konkrētu Apes novada Teritorijas plānojumā un Attīstības 

programmā paredzēto darbību īstenošanas izvērtējama nepieciešamība veikt ietekmes uz vidi 

sākotnējo izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu 1998.gada 14.oktobra likuma „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, bet pirms tādu darbību īstenošanas, kurām var būt būtiska 

ietekme uz Apes novada teritorijā esošajām Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

(Natura 2000), izvērtējama nepieciešamība veikt ietekmes vērtējamu Ministru kabineta 2011.gada 

19.aprīļa noteikumos Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” noteiktajā kārtībā. Šajā teritorijas attīstības plānošanas 

posmā var secināt, ka projektu līmenī detalizētāks ietekmes novērtējums iepriekš minēto tiesību aktu 

noteiktajā kārtībā var būt nepieciešams, piemēram, uzsākot derīgo izrakteņu ieguvi, lopkopības fermu 

būvniecību, veicot lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu un meža zemes 

transformāciju, lauksaimniecības zemju apmežošanu, attīstot ražošanas teritorijas, plānojot 

infrastruktūras attīstības projektus, tūrisma attīstību. 
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10. Plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu 
ietekmes novērtējums 

 
Apes novads Z robežojas ar Igaunijas Republikas teritoriju. 1997.gada 14.marta Līgumā starp Latvijas 

Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 

kontekstā paredzēta un atrunāta abu valstu sadarbība, ja 15km zonā no kopīgās robežas paredzēts 

realizēt 1991.gada 25.februāra Espo konvencijas „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 

kontekstā” Šī līguma 1.pielikumā iekļautās darbības, ar mērķi novērst šo darbību pārrobežu ietekmi, 

kas izsauktu būtisku nevēlamu ietekmi uz vidi. Izvērtējot Apes novada Teritorijas plānojuma un 

Attīstības programmā plānoto, var secināt, ka Espo konvencijas un šī Līguma prasības var būt aktuālas 

saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi (ja skartā teritorija ir lielāka nekā 5ha). Ietekmes var būt saistītas 

ar dolomīta ieguves ietekmi uz Igaunijas – Latvijas pierobežas teritorijas pazemes ūdens režīmu, un 

atkarīgas no teritorijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem un dolomīta ieguves pazemes ūdeņu 

atsūknēšanas rezultātā veidojošās depresijas piltuves iespējamā rādiusa. Jāatzīmē, ka diviem dolomīta 

ieguves projektiem Apes novada Gaujienas pagastā tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums, iekļaujot 

arī pārrobežu ietekmes vērtējumu. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 22.janvāra 

atzinumu Nr.2 un 2009.gada 12.oktobra atzinumu Nr.15 par šo projektu ietekmes uz vidi novērtējuma 

noslēguma ziņojumiem, ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā netika konstatēta šo projektu īstenošanas 

– dolomīta ieguves būtiskas pārrobežu ietekmes varbūtība. 

Teritorijas plānojumā tiek paredzētas jaunas perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas. Perspektīvām 

atradnēm plānojumā tiek dota iespēja zemes transformācijai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

uz dolomīta ieguves teritoriju. 

Perspektīvās dolomīta atradnes paredzētas īpašumos: 

 Laurenes 3, Apes pagastā, kadastra Nr. 36250030041,  

 Dzērvenes , Apes pagastā, kadastra nr. 36250050089 

 Markuzi, Gaujienas pagasts, kadastra nr. 36480030001 

Dolomīta ieguves teritorijas atrodas tuvu Igaunijas Republikas robežai, tādēļ būtiski ir novērtēt 

pārrobežu ietekmes pirms karjeru izstrādes procesa uzsākšanas. Ņemot vērā, ka Apes novada 

teritorijā jau ir karjeri, kuriem veikts pilns ietekmes uz vidi novērtējums, tad atbilstoši šiem 

vērtējumiem pārrobežu ietekme ir tikai depresijas piltuvei gadījumos, ja dolomīts tiek iegūts no 

dziļākiem slāņiem, intensīvi atsūknējot gruntsūdeni. Tā kā īpašums „Laurenes 3” atrodas ap 1,5 km, 

īpašums „Dzērvenes” atrodas 1.3 km, un īpašums „Markuzi” atrodas  1.3 km attālumā no Igaunijas 

Republikas robežas, tad iespējamā ietekme varētu būt tikai depresijas piltuvei. Konkrētās pārrobežu 

ietekmes tiks noteiktas tajā gadījumā,  kad teritorijai tiks izstrādāts pilns ietekmes un vidi 

novērtējums, kurā tiks izvērtēti konkrētās dolomīta ieguves metodes un izstrādes dziļumi. Tikai tad 

būs  pamatojums veikt/neveikt atbilstošu saskaņojumu ar Igaunijas Republiku. 

Apes novada Attīstības programmas īstenošanai nav paredzama būtiska pārrobežu ietekme. 

Teritorijas plānojuma īstenošana nav tieši saistīta ar pārrobežu ietekmes varbūtību, taču, nosakot 

teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, netieši paredzēti priekšnoteikumi tādu darbību realizācijai, 

kuras potenciāli var būt saistītas ar pārrobežu ietekmes varbūtību, kā tas jau iepriekš minēts saistītā 

par derīgo izrakteņu ieguvi. Pirms konkrētu paredzēto darbību uzsākšanas nepieciešamības gadījumā 

tām veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu 1998.gada 
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14.oktobra likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā kārtībā, tiek ņemts vērā un vērtēts 

pārrobežu ietekmes varbūtība, raksturs un būtiskums. 

Attīstības programmā tiek izvērtētas sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām - Igaunijas 

Republikas un Krievijas federācijas pašvaldībām: 

 Nozīmīgāko transporta plūsmu virzība un attīstības zona ir valsts galvenais autoceļš A2,E77 

(Rīga-Sigulda-Veclaicene-Pleskava) un transporta mezgls autoceļš P39 (Ape-Alūksne) 

 Autoceļa P39 – Alūksne – Igaunijas robeža (Ape) – noklāšana ar asfaltbetonu. 

 Izglītības un darba vietu centrs  Igaunijas Republika 

 Uzņēmējdarbības attīstība sadarbībā ar kaimiņvalstu pašvaldībām 

 Sadarbības projektu realizācija ar kaimiņvalstu pašvaldībām 

 Tūrisma veicināšana - kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar kaimiņu pašvaldībām, iekļaujot 

dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, aktīvās atpūtas un nakšņošanas iespējas , kā arī ārvalstu 

tūristu piesaiste 

 Sadarbība sporta, kultūras un rekreācijas attīstības jomā ar kaimiņvalstu pašvaldībām, kopīgu 

pasākumu organizēšana  

 Pieredzes apmaiņas programmas 

 

Attīstības programmā paredzētās rīcības vērtējamas kā pozitīvas, vērstas uz ilgtermiņa attīstību, 

sabalansējot dabas vērtību saglabāšanos ar tūrismu, ekonomiku un  vides kvalitātes nodrošināšanu 

novada iedzīvotājiem. 

 

11. Kompensēšanas pasākumi 
 
 
 
 
 
 
Apes novada Teritorijas plānojums ir izstrādāts balstoties uz prasībām, ko izvirza normatīvie akti, 

vides aizsardzības valsts institūcijas un tas neparedz būtiski negatīvu ietekmi uz Natura 2000 

teritorijām. Līdz ar to dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas pasākumi nav paredzēti. 

 

Privātas vai juridiskas personas atbildību par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu 

reglamentē Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana. Likumi, kas aizsargā apkārtējo vidi ir likumi 

„Par vides aizsardzību” un „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu”, ”Sugu un biotopu aizsardzības likums” „Aizsargjoslu likums” u.c. un tiem pakārtotie 

noteikumi. 

 
 

Apes novada attīstības plānošanas dokumenti neparedz darbības, kuru 

rezultātā tiešā veidā tiktu negatīvi ietekmētas Natura 2000 teritorijas un 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
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12.Vides pārskata izstrādē pielietotie galvenie pamatprincipi un metožu 
apraksts 

 
Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas Stratēģiskās ietekmes uz vidi (SIVN) 

pārskats izstrādāts, analizējot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam un Attīstības 

programmas 2014.-2020.g. izvirzīto mērķu, teritorijas zonējumu, paredzētās darbības un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību vides aizsardzības noteikumu prasībām un Apes 

novada Teritorijas plānojumā iesaistīto institūciju sniegtajiem nosacījumiem. 

 

Pamatprincipi: 

• Stratēģiskā (IVN) procedūra un arī Vides pārskata projekta sagatavošana tika 

uzsākta kopā ar Apes novada teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādi; 

 

• Tiks organizēta sabiedriskā apspriešana un noteikti sabiedriskās apspriešanas termiņi ar 

pieejamiem materiāliem arī katrā novada pagasta pašvaldībā; 

 

• Teritorijas plānojuma un attīstības programmas publiskā apspriešana notiks kopā ar Vides pārskata 

projekta izsludināto publisko apspriešanu, kā arī publiskās apspriešanas sapulce notiks vienā dienā 

un laikā, tiek plānota 1 (viena) publiskās apspriešanas sapulce; 

 

• Vides pārskats tiek gatavots paralēli Teritorijas plānojumam un Attīstības programmas izveidei, lai 

pilnvērtīgāk varētu izvērtēt iespējamās plānotās ietekmes. 

 

Metodes: 

 Tika analizēta esošā un plānotā situācija, 

 Analizētas ietekmes uz vidi (tiešās, netiešās, īslaicīgās, ilglaicīgās, summārās)  

 Analizēts tika pamatojoties uz teritorijas plānojumā ietverto informāciju par dabas apstākļiem, 

gaisa, ūdens kvalitāti, apsekojot teritorijas dabā, kā arī izmantojot vides monitoringa datu 

analīzi. 

 Plānoto izmaiņu novērtējums un iespējamā ietekme; 

 Tika organizētas diskusijas (darba grupas) ar pašvaldību darbiniekiem, ekspertiem; 

 Notika konsultācijas ar iesaistītajām institūcijām (VA „Sabiedrības veselības aģentūra”, Valsts 

vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde, u.c.) 

 Organizēta publiskā apspriešana un sanāksme. 

 Izmantojot teritorijas plānojuma grafisko daļu tika novērtēta jauno apdzīvoto vietu atbilstība 

vides prasībām, kā arī aprēķinātas platības jaunajām apbūves teritorijām. 

 

Kopumā Teritorijas plānojumā un Attīstības programmā ietvertā informācija bija pietiekama, lai varētu 

veikt vides stāvokļa novērtējumu Apes novadā. 
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13.Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings 
 

 
 
 

 
Apes novada plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka 23.03.2004. MK 

noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Tā mērķis ir 

novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, kā arī plāna vai programmas 

izpildi saistībā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā definētiem vides mērķiem 

vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas dokumenta īstenošanas 

būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām. Tas nodrošina arī savlaicīgu problēmu 

identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus plānošanas dokumenta grozījumus. 

Vides monitorings ir ilgstoši un regulāri novērojumi (mērījumi, aprēķini) vidē, kuri ļauj spriest par 

vides stāvokli, vides kvalitātes izmaiņām un ietekmi uz cilvēkiem un dzīvo dabu. Veicot monitoringu, 

jāpievērš uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai, veidojot 

statistiku ilgākā laika periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā 

iespējamo attīstību. 

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir izstrādājusi Vides monitoringa 

programmu (apstiprināta ar 24.01.2006. Vides ministra rīkojumu Nr.29), kas aizvieto līdzšinējo Vides 

Nacionālo monitoringa programmu. Tā sastāv no 4 apakšnodaļām: 

 gaisa monitorings, 

 ūdeņu monitorings, 

 augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings 

 bioloģiskās daudzveidības monitorings. 

Monitoringu veic izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par 

pārskata teritoriju un aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi ir pieejami.  

 

Saskaņā ar LR likumu „Vides aizsardzības likums”, vides monitoringu organizē un veic valsts un 

pašvaldību iestādes un komersanti saskaņā ar vides normatīvo aktu prasībām. 17.02.2009. MK 

noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, 

piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” attiecībā uz pašvaldībām 

noteikts, ka pašvaldību institūcijas vides monitoringu organizē vai veic par pašvaldību budžeta 

līdzekļiem, ja nepieciešams novērtēt vides kvalitātes izmaiņas, lai īstenotu pašvaldību saistošos 

noteikumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

 

2010.gadā VPVB ir izstrādājis metodiskos norādījumus „Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes 

uz vidi novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)”. Saskaņā ar LR 

likumdošanu, monitoringa ziņojumā nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un ietvert vismaz ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļu izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

 
Vides pārskata pielikumā Nr.4 doti monitoringa indikatori un to apkopojums. 
 
 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings ir sistemātisks vides 

kvalitātes un tās izmaiņu tendenču novērtējums 
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14.Vides pārskata kopsavilkums 
 
Apes novada teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem ir pašvaldības administratīvās teritorijas 

plānošanas dokuments, kurā grafiski attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana un noteikta plānotā 

(atļautā) izmantošana, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un aprobežojumi.  

Plānojuma izstrādes mērķis ir novada līdzsvarotas un daudzpusīgas sociāli-ekonomiskās attīstības 

pamatojums, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu, vienotu teritorijas izmantošanas un 

būvniecības kārtību visā novada teritorijā un sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses. 

Vides pārskats Apes novada teritorijas plānojumam sagatavots pēc Vides pārraudzības valsts biroja 

2010.gada 3. jūnija lēmuma Nr.16 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”. 

Vides pārskats sagatavots, balstoties uz Apes novada teritorijas plānojuma projektā piedāvātajiem 

risinājumiem un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī izmantota arī Apes novada 

attīstības programma 2014-2020.gadam. 

Plānojums izvērtēts, paredzot, kādas ietekmes var rasties un kādas sekas tās var radīt, realizējot 

izstrādāto plānojumu, apskatīta plānojuma risinājumu atbilstība starptautiskiem un nacionāliem vides 

aizsardzības mērķiem, kā arī noteikti rādītāji, lai salīdzinātu vides stāvokli plānojuma īstenošanas 

gaitā. Vērtēts arī kā Teritorijas plānojumā plānotie risinājumi sasaucas ar Attīstības programmas 

mērķiem, vīzijām un novada attīstības perspektīvām. Vērtēts kā šo abu plānošanas dokumentu 

piedāvātie risinājumi ietekmētu Apes novadu ilgtermiņā.  

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ņemti vērā pieejamie dati par īpaši aizsargājamo teritoriju, 

vērtīgo biotopu un augu atradņu izvietojumu, neparedzot šajās teritorijās intensīvu attīstību vai 

nozīmīgu transporta objektu izvietojumu. Plānojuma projektā nav plānotas darbības, kuru realizācija 

varētu negatīvi ietekmēt Natura 2000, dabas liegumu un mikroliegumu teritorijas. Saistībā ar Apes 

novada teritorijas plānojuma un Attīstības programmas realizāciju nav sagaidāma arī negatīva 

pārrobežu ietekme. 

 
 

 
 
 

Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas  īstenošana 

atstās pozitīvu ietekmi uz vides stāvokli un cilvēku dzīves kvalitāti novadā 
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Pielikumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pielikums Nr.1 
Derīgo izrakteņu ieguve Apes novadā        

Teritoriālā 
vienība 

Plānotā (atļautā) derīgo izrakteņu ieguve 

Komentāri Spēkā esošajā teritoriālās vienības 
teritorijas plānojumā 

Apes novada Teritorijas plānojumā 

Virešu 
pagasts 

 Lauksaimniecības zemēs 

 Mežu teritorijās 

 Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijās un atradnēs (smilts 
atradnes „Druvkalni” un 
„Vidaga”, ģipšakmens atradnes 
„Plevna” un „Tilderi” 

 Lauksaimniecības zemēs (L) 

 Mežu teritorijās (M) 

 Smilts atradnes „Druvkalni” un „Vidaga” teritorijas ir 
noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1) 

 Ģipšakmens atradnes nav atsevišķi izdalītas (tagad 
Lauksaimniecības zemes (L)) 

Pagasta teritorijā noteiktas 3 Rūpnieciskās apbūves 
teritorijas (R1) – minētās smilts atradnes un viena neliela 
teritorija pagasta Z daļā, AAA „Ziemeļgauja” dabas parka 
un neitrālajā zonā, kas iepriekšējā teritorijas plānojumā 
tika noteikta kā Lauksaimniecības zeme (topogrāfiskais 
apzīmējums karjers (smilts)). AAA „Ziemeļgauja” 
aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka MK 
2008.gada 20.novembra noteikumi Nr.957 „Aizsargājamo 
ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”.  

Apes 
pagasts 

 Ieguves rūpniecības un karjeru 
teritorijas 

 Zemes, kurās atļauta 
transformācija uz ieguves 
rūpniecības un karjeru 
teritorijām (galvenokārt, 
lauksaimniecības zemes un 
mežu teritorijas) 

 Lauksaimniecības zemēs (L) 

 Mežu teritorijās (M) 

 Esošās Ieguves rūpniecības un karjeru teritorijas 
noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1)  

 2 zemes gabali, kuros tika atļauta transformācija uz 
ieguves rūpniecības un karjeru teritorijām, noteikti kā 
perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas, 

 2 jaunas Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1).  

Teritoriāli izmaiņas, salīdzinot ar iepriekš plānoto, ir 
nelielas 

 

Gaujienas 
pagasts 

 Derīgo izrakteņu teritorijas 

 Iespējamās derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas 

 Lauksaimniecības zemēs (L) 

 Mežu teritorijās (M) 

 Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1)  

 Perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1)  

 Valsts nozīmes dolomīta atradne „Dārzciems” 

Paplašināts vienlaidus dolomīta ieguves apgabals valsts 
nozīmes dolomīta atradnes „Dārzciems” apkārtnē 

Trapenes 
pagasts 

Noteikts tikai, ka apdzīvotu vietu 
(ciemu) teritorijās aizliegts veidot 
karjerus derīgo izrakteņu ieguvei 

 Lauksaimniecības zemēs (L) 

 Mežu teritorijās (M) 

Izmaiņas nav būtiskas 

Apes 
pilsēta 

Derīgo izrakteņu ieguve nav 
plānota 

Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta  Teritorijas plānojums nosaka, ka derīgo izrakteņu ieguvi 
aizliegts veikt Apes pilsētas un novada ciemu teritorijās 

 
 
 
 



 

 

 Pielikums Nr.2 
 

Plānoto darbību izvērtējums ĪADT          
 
Aizsargājamā dabas teritorija Plānotās darbības ĪADT 

teritorijās vai to tiešā tuvumā 
Atbilstība ĪADT izveidošanas 

mērķiem 
Paredzēto darbību iespējamā 

ietekme 
Aizsargājamais ainavu 

apvidus „Veclaicene” 
 
 
 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, kas būtu 
pretrunā noteiktajam. Plānotā 
izmantošana „mežu teritorija” 
„lauku zemes”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 

noteiktajām. 

Palielinoties viensētu apbūvei 
iespējamas ainaviskas izmaiņas. 

Aizsargājamais ainavu 
apvidus „Ziemeļgauja” 

 
 
 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, kas būtu 
pretrunā noteiktajam. Plānotā 
izmantošana „mežu teritorija” 
„lauku zemes”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 

noteiktajām. 

Palielinoties viensētu apbūvei 
iespējamas ainaviskas izmaiņas. 

Dabas liegums  
„Ašu purvs” 

 
 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija, 
purvu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši    
 

Dabas liegums  
„Gaujienas priedes” 

 
 

ĪADT robežojas ar autoceļu P23, 
Gaujienas kapiem un mežu, 
lauksaimniecības teritorijām. 
Lieguma teritorijā darbības 
netiek plānotas. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši    
Iespējamas ietekmes, kas saistītas 
ar rekreācijas iespējam, jo 
atrodas pie ciema robežām. 

Dabas liegums  
„Korneti-Peļļi” 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši    

Dabas liegums  
„Lepuru purvs” 

 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši    

Dabas liegums  
„Melnsalas purvs” 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 



 

 

  izmantošana „mežu teritorija”. noteiktajām. atbilstoši    
Dabas liegums  

„Melnupes meži” 
Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 

noteiktajām. 

 
Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši   

Dabas liegums  
„Sloku purvs” 

 
 
 

Tiešā tuvumā atrodas plānotās 
dolomīta ieguves platības, 
dolomīta atradne „Dārzciems”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Derīgo izrakteņu ieguve plašās 
teritorijās var izmainīt 
gruntsūdens līmeni gan dabas 
lieguma teritorijā, gan 
piegulošajās teritorijās. Pirms 
paredzētās darbības uzsākšanas 
jāveic pirmsprojekta izpēte, 
saņemot arī biotopu eksperta 
atzinumu par iespējamām 
ietekmēm un vajadzības gadījumā 
izstrādājot pasākumus ietekmju 
samazināšanai. 

Dabas liegums  
„Tetersalas purvs” 

 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 
 

 
Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši   TIAN noteiktajam. 

Ģeoloģiskais un 
ģeomorfoloģiskais dabas 

piemineklis  
"Kalamecu-Markūzu gravas" 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

 
Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši TIAN noteiktajam   

Mikroliegums  
"Gaujienas purvainie meži" 

 
 

 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 
 

 
Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši TIAN noteiktajam   
 

Mikroliegums 
 "Vidagas meži" 

 
 

Netiek plānotas darbības ĪADT  
un tās tiešā tuvumā, plānotā 
izmantošana „mežu teritorija”. 

Atbilst 
Robežas atbilstoši DAP 
noteiktajām. 

Ietekmes netiek paredzētās, 
teritorijas apsaimniekošana 
atbilstoši TIAN noteiktajam   

 



 

 

 Pielikums Nr.3 

Indikatori Apes novada teritorijas vides stāvokļa novērtēšanai        

Prioritāte Mērķis Uzdevumi Indikatori 

 

 

Gaisa kvalitāte 

 

Uzlabot gaisa kvalitāti ciemu 

teritorijās, Apes pilsētā, novadā. 

Minimizēt trokšņu un smaku 

ietekmi apdzīvotās vietās; 

Autotransporta radītās ietekmes 

samazināšana; 

Videi draudzīga kurināmā izvēle; 

 

 

Rekreācijas, zaļo zonu, parku, 

mežaparku platības pilsētā; 

Veloceliņu daudzums (km) 

pilsētā; 

Ražošanas teritoriju platības 

(ha) ciemos; 

Apvedceļi ap pilsētu, transporta 

plūsmas organizācija; 

Pretrokšņu pasākumi 

pašvaldībā (žogi, sienas, dzīvžogi 

u.c.); 

Mazo ražotņu, katlu māju u.c. 

objektu skaits pilsētā, ciemu 

robežās. 

 

 

Virsūdeņu kvalitātes 

uzlabošana 

 

 

 

Samazināt antropogēno ietekmi 

uz virsūdens objektiem (ezeri, 

upes) 

Plānojumā noteikto aizsargjoslu 

veidi, tauvas joslas, to ievērošana 

un iestrāde plānošanas 

dokumentos; 

Applūstošo teritoriju 

apsekošana un apbūves 

ierobežošana šajās teritorijās; 

Upju baseinu plānos noteikto 

Applūstošo teritoriju 

daudzums, to ierobežojošie 

pasākumi; 

NAI kvalitāte ciemos un Apes 

pilsēta, rekonstruējamo NAI 

skaits; 

Punktveida piesārņojuma 

samazināšana; 



 

 

 mērķu, prioritāšu un 

uzdevumu izpilde, iekļaušana 

pašvaldības darba kārtībā; 

Ciemu notekūdeņu sistēma 

sakārtošana; 

Tauvas un upju aizsargjoslās 

ievērot Aizsargjoslu likumā 

noteikto.  

Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto teritoriju 

daudzums applūstošās 

teritorijās. 

 

  

 

 

Atkritumu apsaimniekošanas 

uzlabošana 

 

 

 

Samazināt atkritumu daudzumu, 

palielināt šķirojamo atkritumu 

apjomu un uzlabot atkritumu 

atbilstošu apsaimniekošanu. 

Rekultivēto atkritumu izgāztuvju 

skaits; 

Šķiroto atkritumu laukumu 

skaits; 

Nelegālo atkritumu 

laukumu/vietu skaits; 

Iedzīvotāju informētība par 

pakalpojuma pieejamību; 

 

Šķiroto atkritumu daudzums 

novadā; 

Šķiroto atkritumu laukumu 

daudzums; 

Informatīvo pasākumu skaits; 

Izglītojošo pasākumu 

daudzums; 

Informatīvais materiāls masu 

medijos, daudzums un kvalitāte; 

 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

 

 

 

Pieejams kvalitatīvs dzeramais 

ūdens 

Kvalitatīva ūdenssaimniecība 

sistēma ciemos un Apes pilsētā; 

Kohēzijas fondu piesaiste 

ūdenssaimniecības sistēmas 

sakārtošanai; 

 

Realizēto projektu skaits; 

Sniegtā pakalpojuma 

pieslēgumu skaits; 

Dzeramā ūdens kvalitātes 

rādītāji; 

Kvalitatīvs dzeramais ūdens 

privātajā sektorā; 



 

 

  

Dabas vērtību saglabāšana 

 

 

 

 

Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju saglabāšana un vietējas 

nozīmes unikālu dabas vērtību 

saglabāšana 

ĪADT izstrādāto plānu un 

individuālo aizsardzības un 

izmantošanas noteikumu 

iekļaušana teritorijas plānojumā; 

Dabas taku izveide un 

apsaimniekošana; 

Talkas ĪADT, skolēnu un 

iedzīvotāju iesaistīšana; 

 

 

ĪADT plānu un noteikumu 

izstrāde; 

Jaunu teritoriju apguve un 

izveide pašvaldības teritorijā; 

Dabas takas, veloceliņi, 

tūrisma objekti ĪADT’; 

Pārrobežu tūrisma sadarbības 

projekti ĪADT; 

Iedzīvotāju sūdzības par 

aprobežojumiem ĪADT. 

 

Ilgtspējīga vides politika 

pašvaldībā 

 

 

 

Sakopta un sakārtota, tīra vide  

 

Pašvaldības iesaistīšanās fondu 

naudu projektu apguvē; 

Attīstības programmā noteikto 

mērķu un uzdevumu izpilde; 

Ekotūrisma attīstība novadā; 

Kvalificētu vides speciālistu 

piesaiste ; 

Sadarbība ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi, realizējot dabas 

projektus un pasākumus novadā. 

Vides jomā realizēto projektu 

skaits; 

Vides jomā sniegto 

pakalpojumu klāsta 

uzlabojumi (atkritumu 

saimniecība u.c. vides 

infrastruktūra); 

Vides monitorings; 

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi realizēto projektu 

skaits; 

 

 

 

 



 

 

 Pielikums Nr.4 

Monitoringa ziņojums   

Apes novada monitoringa pārskats sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2012.gada vēstuli Nr.7-

02/1185,  kurā norādīts, ka Apes novadam jāpiemēro SIVN procedūra Teritorijas plānojumam un Attīstības programmai. Monitoringa 

ziņojums izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums” VIII nodaļā noteiktajā kārtībā. Monitoringa izstrādē tika izmantots arī metodiskais materiāls, kurš ievietots Biroja mājas lapā 

www.vpvb.gov.lv., kā arī pieejamās datu bāzes un pašvaldības dati. Monitoringa pārskatā dati, to analīze un secinājumi apkopoti pa grupām, 

lai datus varētu izmantot arī nākamajos monitoringa ziņojumos, veidojot pašvaldības vides datu bāzi. 

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

Vides pārskata bāzes gads (2013.g.) 2018.gada situācija Secinājumi 

Apes novadā saskaņā ar www.meteo.lv datu bāzēs par 

piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām atrodas 

36   potenciāli piesārņotas vietas.  

 

 

 

 

Gaisa kvalitāte 

Vides pārskata bāzes gads (2013.g.) 2018.gada situācija Secinājumi 

LVĢMC datu bāzē „Gaiss -2” reģistrētas 2 C kategorijas 

atļaujas piesārņojošai darbībai. Netiek norādīti 

robežlielumu pārsniegumi. 

Gaujienas pagasta padome (C kat. atļauja)                          

katlu māja, kurināmā veids – malka (159,2t/gadā), koksne 

(400,5t/gadā), emisijas gaisā – 0,2519t/gadā. Saskaņā ar 

izsniegto atļauju izmeši normas robežās. 

  

http://www.vpvb.gov.lv/
http://www.meteo.lv/


 

 

 SIA „Vaidens”  - kokzāģētava (C kat.atļauja)  
Saskaņā ar izsniegto atļauju izmeši normas robežās.  
Apkures katls, punktveida piesārņojuma avots, apkures 
veids – šķelda – 112 t/gadā, emisijas gaisā – 9,000 t/a. 
 

Pašvaldības ceļi un ielas ar asfaltbetona segumu (%) - 9.6 

% (2012.g.) 

Pašvaldības ceļi un ielas ar grunts/grants/šķembu segumu 

(%)90.4% (2012.g.) 

Grunts ceļu rekonstrukcija (km, %) - 6.43 km,(3%) 

(2012.g) 

 

 

Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte 

Vides pārskata bāzes gads 2018.gada situācija Secinājumi 

 LVĢMC datu bāzē „Nr.2-Ūdens” (2012.g.) reģistrēti 4 

komersanti : 

1)zivjaudzētava „Krāces”. Ņemtais ūdens – tehniskais bez 

apstrādes – 52,56m³/gadā. Izmantošanas veids – 

saldūdens akvakultūra. Izsniegta ūdens resursu lietošanas 

atļauja SIA „Grūbe Hidro”. 

2) Izsniegta B kategorijas piesārņojošās  darbības atļauja 

„DSG Karjeri”. Ņemtais ūdens – tehniskais ūdens bez 

apstrādes, dolomīta atradne „Ape” (gruntsūdeņi) daudzums 

  



 

 

 – 366,1 tūkst.m³/gadā. Ūdens izmantošanas veids – 

būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, 

ģipša un krīta, slānekļa ieguve. Iegūšanas veids – ar sūkni, 

novadīšanas vieta – meliorācijas grāvis, Vaidava. 

Paliekošais piesārņojums gadā – suspendētās vielas – 2,486 

t/gadā, ienākošais/izejošais – 17,571 t/gadā.  

3) Virešu pagasta padome, (C kat. atļauja), dzeramais ūdens 

bez apstrādes – 1,825 tūkst.m3/gadā, novadīti normatīvi 

tīri notekūdeņi -1,825 tūkst.m3/gadā, pirmējā attīrīšana, 

novadīšanas vieta upe - Gauja. 

4) Gaujienas pagasta pārvalde (B kat. atļauja), dzeramais 

ūdens ar apstrādi - 29,618 tūkst.m3/gadā, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas BIO-100, otrējā attīrīšana ar jaudu – 

125 m3/dnn, rekonstrukcijas gads -2010.  Normatīvi attīrīti 

notekūdeņi - 19,994 tūkst.m3/gadā ar izplūdes vietu 

Gaujas vecupē. Attīrīšanas iekārtai piesaistīto iedzīvotāju 

skaits – 600. 

Apes novadā noteikti 8 upju ūdensobjekti. To kvalitāte, 

galvenokārt, vērtējama kā laba, izņemot ūdensobjektus 

G233 Melnupe un G242 Vizla (Jaunpalsa), kuriem tā ir 

vidēja. Novada teritorijā atrodas arī viens ūdensobjekts, 

kurā ūdens kvalitāte ir novērtēta kā augsta – G241 Gauja. 

Apes novadā ir viens darbojošs HES – Grūbes HES uz 

Vaidavas upes. 

 

Centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

pakalpojumu pieejamība apdzīvotajās vietās (% 



 

 

 iedzīvotāju) - ~60% (2012.g.) 

Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami Apes 

pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos. 

 

Atkritumu apsaimniekošana 

Vides pārskata bāzes gads 2018.gada situācija Secinājumi 

Apes novada teritorijā atrodas 3 sadzīves atkritumu 
izgāztuves: „Oburi”, „Seveļi” un Dārzciema atkritumu 
izgāztuve, kuras ir slēgtas un rekultivētas. Ap izgāztuvēm 
noteiktas aizsargjoslas 100m.   
Apes novadā atkritumu savākšanu nodrošina iedzīvotāju 

individuālie līgumi ar SIA BO „Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija”. 

LVĢMC datu bāzē Atkritumi atskaitē par 2012.gadu tiek 

norādīts, ka reģistrēta 2 B kategorijas atļauja piesārņojošai 

darbībai: 

- organizācijai „DSG Karjeri”(sadzīves atkritumu 

un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā 

frakcija) - nodots SIA „ZAAO”  atkritumu 

poligona „Daibe” – 1,386 t/gadā. 

- Gaujienas pagasta pārvalde, ( papīrs un kartons – 

6,6t/gadā; plastmasa – 2t/gadā; nešķiroti 

sadzīves atkritumi – 17,136t/gadā) Papīrs, 

plastmasa un nešķiroti sadzīves atkritumi nodoti   

SIA „ZAAO”  atkritumu poligona „Daibe”. 

  



 

 

 Kopā Apes novadā reģistrēti 199,222 t/gadā (radītais 
atkritumu daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās 
un dati iekļauti datu bāzē „Nr.3 – Atkritumi”.  
 
Apes novadā notiek atkritumu šķirošana. 
Izveidoti šķirošanas laukumi ar konteineriem. 

 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) un vietējas nozīmes dabas, kultūras pieminekļi. 

Vides pārskata bāzes gads (2013.g.) 2018.gada situācija Secinājumi 

Apes novadā atrodas 2 aizsargājamo ainavu apvidi, 8 dabas 

liegumi un 13 dabas pieminekļi, kas kopumā aizņem 

aptuveni 3343 ha lielu teritoriju, kas ir 6,15 % no visas 

novada teritorijas 

  2 teritorijām ir izstrādāti individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi un 3 teritorijām dabas 

aizsardzības plāni.  

 

 

 

 

 

Citi vides kvalitātes rādītāji 

Indikatori 2013.g. 2018.g. Secinājumi/Ieteikumi 
 
Latvāņu invadētās platības 
 

 
25,8 ha (dati uz 2013.g.janvāri) 

  

 
Vides politikas plāns/integrācija 
plānošanas dokumentos 

 
nav 

  

 
Grozījumi Teritorijas plānojumā 
 

Izstrādāts un apstiprināts 
2014.gadā 

  



 

 

 Iedzīvotāju sūdzības par vides 
problēmām 
 

 
nav 

  

 

Gala secinājumi: 

Secinājumi tika veikti analizējot 2012.gada (datu bāzes) 2013.gada situāciju un 2018.gada situāciju un starpperiodu, izvēloties attiecīgus 

nozares indikatorus un salīdzinot tos ilgtermiņā, sasaistot tos ar Teritorijas plānojumā un Attīstības programmā noteiktajiem mērķiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pielikums Nr. 5 

 



 

 

 Pielikums Nr.6 

 


