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Ievads 
 

Detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Smiltenes novada domes 2022. gada 30. marta 

lēmumu Nr. 120 (protokols Nr. 8, 9. §) “ Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras 

ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes nov.”  

Detālplānojuma izstrādes mērķis 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo 

rūpnieciskās apbūves, jauktā centra apbūves un dzīvojamās apbūves zonu attīstībai paredzētā 

nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti perspektīvas 

apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju 

nodrošināšana, Smiltenes pilsētas Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšana, iekškvartāla 

ielu plānošana un piekļuves nodrošināšana esošajiem un plānotajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi 

 Detālplānojumā risināt:  

1. Nekustamā īpašuma parcelāciju un adresāciju. Parcelāciju risināt, ievērojot šādus principus: 

2. Teritorijas daļai, kurai, saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu, ir noteikts 

funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) – veidot ne vairāk par 3 zemes 

vienībām, paredzot to vieglu transformāciju, lai  nodrošinātu to izmantošanu dažāda lieluma 

ražošanas apbūves veidošanai. 

3. Teritorijas daļai, kurai, saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu, ir noteikts 

funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)  un Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzM) – zemes vienības veidot platībā no 800 m2 – 1500 m2, dažādojot jaunveidojamo 

zemes vienību izmērus. 

4. Teritorijas daļai, kurai, saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu, ir noteikts 

funkcionālais zonējums Jauktas centra apbūves teritorija (JC) – veidot viegli transformējamas zemes 

vienības (minimālā platība 1500 m2), kuras būtu izmantojamas dažāda lieluma un funkciju apbūves 

veidošanai. 

5. Teritorijas daļai, kurai, saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu, ir noteikts 

funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA) – parcelāciju neparedzēt.  

6. Inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu;  

7. Esošo inženierkomunikāciju pārkārtošanas un optimizēšanas risinājumu;  

8. Apbūves iespējamo izvietojumu;  

9. Transporta un gājēju kustības organizāciju, t.sk. iekškvartāla ielu izveidi un janveidojamo ielu 

pieslēgumu pie esošajām ielām, ja nepieciešams, pārskatot ielu sarkano līniju risinājumus; 

10. Nekustamā īpašuma piekļuves nodrošināšanu no jaunveidojamā Limbažu ielas turpinājuma, 

Vidzemes ielas, Daugavas ielas un jaunveidojamām iekškvartāla ielām;  

11. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;  

12. Esošās apbūves saglabāšanas nosacījumus, ja nepieciešams;  
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13. Zemes vienību funkcionālo zonējumu un apbūves tehniskos rādītājus (intensitāte, blīvums, stāvu 

skaits, minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība), kuri nosakāmi atbilstoši spēkā esošajam 

Smiltenes novada teritorijas plānojumam; 

14. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts atbilstoši Smiltenes novada teritorijas 

plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem. Būvprojekts izstrādājams jaunveidojamām 

ielām, teritorijā nepieciešamajām inženierkomunikācijām – teritorijas elektroapgādei, ielu 

apgaismojumam, ūdensapgādei un kanalizācijai, siltumapgādei, kā arī lietus ūdens kanalizācijai. 

15. Publiskās ārtelpas risinājumus un atsevišķas rekreācijas teritorijas/teritoriju izvietojumu. 

 Detālplānojuma izstrādei saņemti sekojošu institūciju nosacījumi - VSIA “Latvijas Valsts 

ceļi”, AS “Sadales tīkls”, Smiltenes NKUP. SIA “TET” un AS “GASO” nosacījumus nesniedz. 
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1. Esošās situācijas raksturojums 

 

1.1. Teritorijas novietojums. 

 

 Detālplānojuma teritorija atrodas Smiltenes novada Smiltenes pilsētas ziemeļrietumu daļā 

starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu. Kadastra apzīmējumi: 

9415 008 1603, 9415 008 1414, 9415 009 1702, 9415 008 1702, 9415 008 1704, 9415 008 1706, 

kopējā platība ~ 143 000 m2 (skat. 1. attēlu). 

 

 

1.attēls  Detālplānojuma novietojums Smiltenes pilsētā.  

 Detālplānojumā ietilpstošās zemes vienības ir Smiltenes novada pašvaldībai piederošas.  

Detālplānojuma teritorija ir neapbūvēta, tā atrodas ~2km attālumā no Smiltenes pilsētas centra, no 

austrumu puses robežojas ar Smiltenes pilsētas esošo savrupmāju apbūvi, rietumos detālplānojuma 

teritorija robežojas ar Smiltenes pilsētas robežu. Detālplānojuma teritorijā atrodas četri 

privātīpašumi, uz kuriem neattiecas detālplānojuma risinājumi. 

1.2. Apkārtējās teritorijas apdzīvojamums un apbūve 

 Smiltenes pilsētā kopējais iedzīvotāju skaits ir 

~5400. Atbilstoši CSP 2022. gada datiem 

Smiltenes pilsētā vidējais mājsaimniecības 

lielums ir 2,67 un blīvums 730 uz km2. 

Detālplānojumā 500m rādiusā dzīvo ~1500 

cilvēku skat. 2 attēlu. Iedzīvotāju izvietojums ir 

vienmērīgs. Iedzīvotāji, detālplānojuma 

rietumu, dienvidrietumu un ziemeļrietumu 

piegulošajās teritorijās,  dzīvo savrupmājās, bet 

dienvidu un ziemeļu pusē ir atrodamas 

daudzīvokļu mājas. Savrupmājas pēc to 

arhitektoniskās un konfigurālās izteiksmes 

liecina, ka, galvenokārt, tās būvētas 20. 

gadsimtā. Tās ir nelielas ar lielu brīvo zaļās 
2. attēls. Iedzīvotāju izvietojums ap Detālplānojuma 

teritoriju 
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teritorijas radītāju. Privāto īpašumu nodalīšanai ir izmantoti dažāda rakstura un kvalitātes 

nožogojumi – drāžu, dzīvžogi un koka dēļu žogi ar augstu caurredzamību. 

Izglītības iestādes un publisko pakalpojumu objekti  

Galvenokārt, publiska rakstura objekti 

(skolas, pirmskolas izglītības iestādes, doktorāti) 

atrodas pilsētas centrālajā daļā. Aptuveni 500 

attālumā no Detālplānojuma teritorijas atrodas: 

pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”, 

Smiltenes vidusskola un Smiltenes mākslas 

skola. Detālplānojuma ziemeļu daļa atrodas tālāk 

par 500 m no izglītības iestādēm skat. 3.att. Citi 

publiskie objekti, piemēram, grāmatnīcas, 

kinoteātri un reliģisko organizācijas  ēkas atrodas 

sakot no 500m no Detālplānojuma teritorijas.  

Veikali, restorāni un kafejnīcu 

izvietojums, galvenokārt, atrodas pilsētas centrā. 

Tuvākais veikals atrodas 700m attālumā no 

Detalplānojuma teritorijas, tas piedāvā 

transportlīdzekļu preces, saimniecisko preču 

klāstu, pārtikas un apkures preces. Šobrīd, lai 

iedzīvotāji, kas dzīvo detālplānojuma 

pieguļošajās teritorijās, iegādātos ikdienas 

nepieciešamās preces, ir jādodas uz pilsētas 

centru. 

 

 

 

Sabiedriskais transporta nodrošinājums 

Smiltenes pilsētā nav iekšējā, vietējā 

publiskā/sabiedriskā transporta nodrošinājums. 

Vietējie iedzīvotāji šobrīd izmanto reģionālo 

sabiedrisko transportu, kuram ir pieturvietas 

pilsētas robežās. Reģionālie maršruti nodrošina 

nokļuvi līdz Valmierai, Rīgai, Gulbenei un citām 

Vidzemes pilsētām. Detālplānojuma ziemeļu daļā 

atrodas viena reģionālā autobusa pietura, kas 

nodrošina transportu uz pilsētas centru un 

Valmieru. Noteiktais 300m pieejamības rādiuss 

norāda, ka iedzīvotajiem Detālplānojuma 

dienvidu un centrālajā daļā sabiedriska transporta 

izmantošana var būt neizdevīga.   

 

 

3. attēls. Izglītības iestāžu pieejamība pilsētā 

4. attēls. Pakalpojuma objektu izvietojums pilsētā 

5. attēls. Sabiedriskā transporta pieejamība 
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Satiksmes plūsmas 

Smiltenes pilsētas apbūves struktūra ir 

policentriska un iedzīvotāju galvenās plūsmas 

veidojas no periferiālām daļām uz pilsētas 

centru, jo centrā koncertējas visplašākais 

pakalpojumu un administratīvo  objektu skaits. 

Visnoslogotākās ielas, Detālplānojuma 

aptverošajā teritorijā, ir Daugavas iela, Raiņa 

iela, Rīgas iela un Gaujas iela.  

Ņemot vērā, ka aptverošā teritorijā atrodas 

savrupmāju apbūve un neliels skaits 

daudzīvokļu ēku, tad iekškvartālu ielu 

noslogojums ir minimāls.   

 

1.3. Teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas izmantošana 

 

 Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu detālplānojuma teritorijā atrodas sešas 

funkcionālās zonas: Jauktas centra apbūves teritorija (JC), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA), Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).  

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

 Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā 

vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai 

apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem. Detālplānojuma 

teritorijā šīs zonējums noteikts ziemeļrietumu daļā ar kopējo platību 12 tūkst m2. 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko 

apgādi un transporta infrastruktūru, kur nekāda veida piesārņojums neizplatās ārpus uzņēmumu 

robežām. Detālplānojuma teritorijā šis zonējums noteikts dienvidrietumu pusē ar kopējo platību 7,8 

tūkst. m2. 

 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)  

 

 Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu 

veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu 

lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 

inženiertehnisko apgādi. Detālplānojuma teritorijā funkcionālais zonējums aizņem 29 tūkst. m2. 

 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 

 

 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem 

stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

6. attēls. Galvenie satiksmes virzieni 
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Detālplānojuma teritorijā tā atrodas izvietota centrālajā daļā un ziemeļu daļā. Detālplānojuma 

teritorijā funkcionālais zonējums aizņem 70,6 tūkst. m2. 

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

 

 Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 

funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais 

izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Funkcionālais zonējums noteikts 

Detālplānojuma centrālajā daļā, funkcionālais zonējums aizņem 15,5 tūkst. m2. 

 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

  

 Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai 

daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. 

Detālplānojuma teritorijā funkcionālais zonējums aizņem 22,3 tūkst. m2. 

 

 

7. Attēls. Izgriezums no Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma 

 

Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas apgrūtinājumi 

 Saskaņā ar Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karti detālplānojuma teritorijā  

daļēji atrodas ekspluatācijas aizsargjosla gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (apgrūtinājuma kods - 

7312030100), sanitārā aizsargjosla ap kapsētu (apgrūtinājuma kods - 7316080100) un aizsargjosla 

ap 6-20 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvada līniju (apgrūtinājuma kods – 7312050601).  

1.4  Esošās ainavas izvērtējums 

 

 Uzsākot Detālplānojuma izstrādi veikta teritorijas apsekošana, izvērtējot esošo teritorijas 

izmantošanu. Teritorija ir heterogēna – mežu un koku puduru teritorijas, aizaugušas pļavas, krūmāji.  
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Vietām ir izveidoti nelieli dīķi, kā arī iekopti mazdārziņi un ar to saistītās palīgbūves. Reljefs ir 

dinamisks - svārstās no 104m vjl līdz 119m vjl. Detālplānojuma ziemeļu daļā reljefs ir līdzens, 

vidusdaļā un dienvidu daļā tas ir paugurains ar atsevišķiem līdzenumiem. Kopējā teritorija ir plaša 

ar tālām skatu līnijām; plaša un tāla ainava uztverama no dienvidu daļas. Esošie dabas elementi nav 

ar augstu estētisko kvalitāti, galvenokārt dominē antropogēnās ietekmes rezultātā izveidojušies 

zālāji. Dienvidu daļā esošā ainava ir lauku ainavai raksturīga.  

 

8. attēls. Skats uz Detālplānojuma teritorijas no Limbažu ielas. 

 

9. attēls. Detālplānojuma ziemeļu daļā mazdāziņi. 

1. 

2. 
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10. attēls. Detālplānojuma centrālā daļa ar iebraukātu zemes ceļu.  

Teritorijas ziemeļu daļā ir blīvs koku un krūmu apaugumos, skat. 11. attēlu. Ziemeļu daļā 

meža teritorija aizņem ~2,2 ha. Meža teritorija ir viszemākā daļa teritorijā un tajā ir izveidojies 

izteikti blīvi zālāji ar mitru un kūdrainu augsni.  

 

Teritorijas vidusdaļa ir izvietoti vairāki zemes ceļi, kas savieno teritorijā esošos 

privātīpašumus. Kopumā teritoriju veido aizaugušas pļavas un pamīšus izvietoti koku puduri.  

 

 

  
11. attels.  Detālplānojuma teritorijas fotofiksācija 12. attēls.  Detālplānojuma teritorijas fotofiksācija 

  
13. attēls.  Detālplānojuma teritorijas fotofiksācija 14. attēls. Detālplānojuma teritorijas fotofiksācija 

3. 

4. 5. 

6. 7. 
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15. attēls. Detālplānojuma teritorija – skats uz Limbažu ielas pusi. 

 

 

16. attēls. Fotofiksāciju vietas. 

 Pilsētas ainava nolasāma teritorijas ziemeļu daļā, kur izteiktāka teritorijas apbūve un 

transporta infrastruktūras elementi. Rietumu daļā skatu līnijas ierobežo esošā savrupmāju apbūve 

un blīvās kokaugu grupas, šaurās skatu līnijas liecina par pilsētas tuvumu. 

1.5. Hidroloģiskā situācija 

 Pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, detālplānojuma teritorijā nav 

reģistrētu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju. Teritorijai raksturīga brīva virsūdeņu 

akumulēšana gruntī. Detālplānojuma ir atsevišķi dīķi, kuru izmērs nepārsniedz 300m2 un tie kalpo 

kā lietus ūdens uztvērēji pie lielākām lietavām un atkušņiem. 

 Teritorijas ziemeļu austrumu daļa, kurā ir meža teritorija ir augsts gruntsūdens līmenis, 

teritorija ir mitra, purvaina. 

 

8. 
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1.6. Dabas vērtības  

 

 Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols 

(http://ozols.daba.gov.lv) pieejamo informāciju, detālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši 

aizsargājamās sugas, biotopi un mikroliegumi. Kā arī izvērtējot esošo situāciju dabā, nav konstatētas 

izteiktas dabas vērtības apbūves teritoriju funkcionālā zonējuma teritorijās. 

  

1.7. Inženiertehniskā infrastruktūra 

 

Detālplānojuma teritorijā, ņemot vērā tās līdzšinējo ekstensīvo izmantošanu, ir maz 

inženiertīklu. Detālplānojuma teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls” īpašumā esoši energoapgādes 

objekti. Teritoriju šķērso AS „Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV 

elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaise.  Atsevišķi elektroapgādes tīkli šķērso plašākas 

teritorijas. 

Teritorijā atrodas arī sakaru kabeļi, kas ieguldīts teritorijas periferiālā daļā (Daugavas, 

Valmieras un Vidzemes ielā. 

Atbilstoši A/S “GASO” 26. maija. 2022 sniegtajiem nosacījumiem Nr. Nr.15.1-2/2035 

detālplānojuma un aptverošajās teritorijas nav esošu gāzesvadu tīklu. 

Ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli atrodas izbūvētas Limbažu ielas daļā, Valmieras ielā 

un Vidzemes ielā.  

Esošo inženiertīklu izvietojums un ar tiem saistītie izmantošanas apgrūtinājumi attēloti 

grafiskās daļas kartē “Teritorijas esošā situācija un esošie izmantošanas aprobežojumi”. 
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17. attēls. Detālplānojuma teritorijas esošā situācija 

2. Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
 

Detālplānojuma risinājumos ir detalizētas un precizētas Smiltenes novada teritorijas 

plānojuma noteiktās prasības un radīt priekšnoteikumus tālāk paredzētajai teritorijas plānotajai 

būvniecībai.  

2.1. Apbūves koncepcija un funkcionālais zonējums 

 

 Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktais atļauto izmantošanas veidu spektrs 

Detālplānojuma teritorija ir plašs un pieļauj dažādu veidu apbūves attīstību. Atļauto dzīvojamās 

apbūves veidu vērtējums un salīdzinājums apkārtējās situācijas un ainavas kontekstā, liek secināt, 

ka piemērotākais attīstības virziens ir savrupmāju apbūves un mazstāvu daudzīvokļu apbūves 

veidošana.  

 Detālplānojumā piedāvātais transporta infrastruktūras plānojums nodrošina plānoto un esošo 

zemes vienību nodrošinājumu ar piekļuvi. Zemes vienību dalījums nodrošina racionālu zemes 

izmantošanu un inženiertīklu izvietojumu.  
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Jaunizveidoto zemes vienību platības noteiktas, ņemot vērā,  spēkā esošos Smiltenes novada 

teritorijas plānojuma noteiktās minimālās jaunveidojamās zemes vienību platības un darba 

uzdevumu. Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) 

paredzēts sadalīt zemes vienībās ar platību no  800 m2 – 1500 m2, atsevišķos gadījumos, ņemot 

vērā dabā esošos elementus, platības paredzētas nedaudz lielākas. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritoriju plānots sadalīt apakšzonās – DzM -1, DzM – 2 un DzM -3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija (DzM -1), atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” un spēkā esošajam Smiltenes novada teritorijas plānojumam 

plānots veidot kā savrupmāju apbūves teritoriju; Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM -2) 

atļauts veidot kā savrupmāju apbūvi, rindu mājas un daudzdzīvokļu ēkas; Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija (DzM -3) plānots veidot kā teritorijas, kas nodrošina publisko ārtelpu,  bet ar 

iespēju veidot dzīvojamo apbūvi. 

Jauktas centra apbūves teritorija 

(JC) tiek noteikta minimālā platība 1500 m2, 

bet ņemot vērā faktisko situāciju, zemes 

vienību izveide veicama pēc 

nepieciešamības, izstrādājot zemes ierīcības 

projektus. Rūpnieciskās apbūves teritoriju 

(R), turpmāk dalāma zemes vienībās, 

atbilstoši tehniskai un funkcionālai 

nepieciešamībai.  

Kopumā detālplānojumā ir 

precizētas četras funkcionālās zonas: 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 

(DzM) un Jauktas centra apbūves teritorija 

(JC) un Rūpnieciskās apbūves teritorija (R). 

Papildus tām ir noteikta Transporta 

infrastruktūras teritorija (TR), kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu satiksmes 

infrastruktūras un inženiertehnisko apgādi. 

Funkcionālā zonējuma risinājumu skatīt 

grafiskās daļas plānā “Teritorijas 

funkcionālais zonējums un galvenie 

izmantošanas aprobežojumi”. 

Teritorijas daļai, kurai, saskaņā ar 

Smiltenes novada teritorijas plānojumu, ir 

noteikts funkcionālais zonējums Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA) – kopumā 

zemes sadale nav paredzēta. 

 

 

 

 18. attēls. Teritorijas plānotā izmantošana un 

esošie apgrūtinājumi 
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2.2. Transporta infrastruktūra un piekļūšanas risinājumi 

 

 Piekļūšana detālplānojuma teritorijai no esošās Smiltenes pilsētas ielu tīkla plānota no 

Daugavas ielas, Valmieras iela un Limbažu ielas. Jauniveidotajām apbūves zemes vienībām 

piekļuve plānotā no iekškvartālu ielām, Limbažu ielas, Valmieras ielas un Vidzemes ielas.  

Plānotās ielas teritoriju paredzēts veidot kā racionālu un kompaktu transporta telpu ar augstu 

apstādījumu blīvumu. Iekškvartālu ielas plānots veidot pēc dalītās telpas principa, nosakot 

dzīvojamo zonu. Brauktuves izvietojumu veidot tā, lai automašīnām nebūtu iespējama ātra 

pārvietošanās, ievērojot ka maksimālais braukšanas ātrums ir 20km/h. Transporta infrastruktūras 

elementu kompleksu priekšlikumu skatīt grafiskās daļas kartēs “Teritorijas funkcionālais zonējums 

un galvenie izmantošanas aprobežojumi”. Grafiskās daļās kartēs brauktuves, gājēju un veloceļu 

izvietojums ir attēlots shematiski. To precizē būvprojekta ietvaros.  

Detālplānojuma risinājumi nodrošina ugunsdzēsības, glābšanas un apkalpes transporta brīvu 

piekļūšanu visām plānotajām apbūves zemes vienībām. 

Lai uzlabotu turpmāko autotransporta plūsmu un satiksmes drošību uz Limbažu ielas un 

Daugavas ielas krustojuma, nākotnē var tikt paredzēts transporta rotācijas aplis. Detālplānojumā 

noteiktas Daugavas ielai sarkanās līnijas, lai rakstu vietu šim rotācijas aplim.  

 

  

19. attēls. Perspektīvā rotācijas apļa izveides shēma (pamatne: Balticmaps). 

 

2.3. Inženiertehniskā apgāde  

 

Detālplānojumā noteiktas prasības teritorijas inženiertehniskajai apgādei, ņemot vērā 

konkrēto situāciju. Inženiertīklu izvietojums inženiertehniskajai apgādei ir attēlots grafiskās daļas 

kartēs “Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma” un “Ielu šķērsprofili”. Katrai jaunizveidotajai 

zemes vienībai ir paredzēti visi nepieciešamie inženierīkli, kas pieslēdzami no plānotām 

iekškvartālu ielām, Limbažu, Valmieras un Vidzemes ielu (sarkanajām līnijām). Pieslēgumus 

precizē turpmākās projektēšanas procesā. 

Vietas kabeļu pievadiem pie ēkām u.c. risinājumus paredz tehniski un ekonomiski 

izdevīgākajās vietās. Būvprojekta izstrādei pieprasa inženiertehniskās infrastruktūras izbūvei 

nepieciešamos tehniskos noteikumus. 
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Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

„Inženiertīklu izvietojums”. 

Elektroapgāde, plānotās ielas apgaismojuma risinājums 

 Elektroapgādes risinājumi veidoti, balstoties uz AS “Sadales tīkls” 2022.gada 23. maijā 

izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr. 30AT00-05/TN-40439 un saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām, tostarp norādām, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša 

būvniecība, kura jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.573 

“Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

 Lai nodrošinātu detālplānojumā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi un tā 

normālai funkcionēšanai atbilstoši noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un precizētu 

pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu “Pieteikums elektrotīkla 

pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas 

prasīta veidlapā. Pieteikumam nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves 

risinājumu/-iem, sarkano līniju izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. 

 Projektējot  elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „ Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju 

būvnoteikumi”.  

 Detālplānojuma risinājumi nodrošina piekļūšanu pie esošajiem un plānotajiem 

energoapgādes objektiem AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 

 Elektroapgādes risinājums atbilstoši attīstības iecerei ietverts grafiskās daļas kartēs 

“Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma”. Plānojumā esošās elektroapgādes līnijas ir 

saglabājamas, bet jebkādus pārvietošanas darbus/darbības ir jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā 

objekta īpašnieku. 

Apgrūtinājumus attiecībā uz elektroapgādes objektiem un tīkliem nosaka saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

Elektronisko sakaru tīkli 

 SIA “Tet” nav sniedzis nosacījumus Detālplānojuma izstrādei. Attiecīgi elektronisko sakaru 

tīkli attēloti grafiskās daļas kartēs “Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma”. Pieslēgumu un 

novietojumu precizē būvprojekta ietvaros.  

Sadzīves kanalizācija 

Detālplānojuma teritorijas sadzīves kanalizācijas risinājumi veidoti, ņemot vērā SIA 

“Smiltenes NKUP” 2022. gada 30.maija izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr. 

144/1.6 un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu 

prasībām. 

 Saskaņā ar vērā SIA “Smiltenes NKUP” sniegto informāciju detālplānojuma izstrādei, 

tuvākie sadzīves kanalizācijas tīkli, pie kuriem iespējams veidot pieslēgumu, ir Valmieras ielā, kur 

atstāti perspektīvie kanalizācijas tīklu atzari (ar diametriem K=200). Tie atvēlēti Detālplānojuma 

teritorijas attīstībai, kas tika saskaņots ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības 

nodaļu un Attīstības un plānošanas nodaļu.  

 Detālplānojuma ietvaros kanalizācijas tīkli projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 

(LBN), Latvijas Valsts standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, 2016. gada 22. martā izdotiem 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, kas nosaka kārtību, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz 

centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un citu spēkā esošu 
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normatīvo aktu prasībām un Smiltenes novada pašvaldības izdotiem Saistošiem noteikumiem 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā”. 

 Plānoto sadzīves kanalizācijas tīklu un objektu izvietojumu skatīt grafiskās daļas kartēs 

“Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma” un “Ielu šķērsprofili”. 

Uzsākot projektēšanu, pieprasīt SIA “Smiltenes NKUP” detalizētu Tehnisko noteikumu 

izsniegšanu. 

Lietus ūdens savākšanas risinājumi 

Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas nepieciešamība un veidi izvērtēti, ņemot vērā 

teritorijas apstākļus un lietus ūdens novadīšanas sistēmu pieejamību. Atbilstoši 30.maija 2022  SIA 

“Smiltenes NKUP” sniegtajiem nosacījumiem Nr. 144/1.6, teritorijā jāparedz lietus kanalizācijas 

inženiertīkli. Atbilstoši topogrāfijai lietus kanalizācijas inženiertīkli ir pieejami izbūvētas Limbažu 

un Gaujas ielas krustojumā kā arī Daugavas un plānotas Limbažu ielas krustojumā. Lietus ūdens 

savākšanai no plānotās Limbažu un iekškvartālu ielās plānots veidot atklāto lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu (grāvjus). Pa šiem grāvjiem lietus ūdeni paredzēts novadīt teritorijas esošajos 

dīķos un plānotajos dīķos. Plānotos dīķus skatīt grafiskās daļas kartē “Inženierkomunikāciju 

izvietojuma shēma”. 

Lietus ūdens sistēmas projektētajās zemes vienībās, projektē un izbūvē ar tādu aprēķinu, lai 

nodrošinātu lietusūdens savākšanu un novadīšanu tādā apmērā, lai nepaaugstinātu blakus esošās 

zemes vienības gruntsūdens līmeni. 

Ūdensapgāde 

Detālplānojuma teritorijas ūdensapgādes risinājumi veidoti, ņemot vērā SIA “Smiltenes 

NKUP” 2022. gada 30.maija izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr. 144/1.6 un 

ieteikumus detālplānojuma izstrādei, kā arī baltoties uz spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

 Saskaņā ar vērā SIA “Smiltenes NKUP” sniegto informāciju detālplānojuma izstrādei, 

tuvākie ūdensvadi, pie kura iespējams veidot pieslēgumu, ir Valmieras ielā, kur atstāti perspektīvie 

ūdensvada atzari (ar diametriem U=110). Plānotās zemes vienības paredzēts pievienot pie 

centralizētajiem ūdens tīkliem.  

 Detālplānojuma ietvaros ūdensapgāde projektēta atbilstoši Latvijas būvnormatīviem (LBN), 

Latvijas Valsts standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, 2016. gada 22. martā izdotiem Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu un lietošanu”, kas nosaka kārtību, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai 

ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un citu spēkā esošu normatīvo aktu 

prasībām un Smiltenes novada pašvaldības izdotiem Saistošiem noteikumiem “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā”. 

 Plānoto ūdens apgādes tīklu un objektu izvietojumu skatīt grafiskās daļas kartēs 

“Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma” un “Ielu šķērsprofili”. 

Uzsākot projektēšanu, pieprasīt SIA “Smiltenes NKUP” detalizētu Tehnisko noteikumu 

izsniegšanu. 

2.4. Plānotās aizsargjoslas un citi izmantošanas ierobežojumi 

Detālplānojumā tiek noteiktas jaunas un precizētas esošās sarkanās līnijas. Būtiskākie 

precizējumi veikti Detālplānojuma dienvidu daļas Limbažu ielas sarkanām līnijām un Daugavas 

ielas krustojumā – pielāgots atbilstoši esošās Daugavas ielas brauktuvei un perspektīvajai rotācijas 

aplim, bet Limbažu ielas un Gaujas ielas krustojumā sarkanās līnijas pielāgotas izbūvētājai 
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brauktuvei. Ielu sarkano līniju izvietojumu skatīt grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais 

zonējums un galvenie teritorijas aprobežojumi”.  

Inženiertīkli paredzēti ielu sarkano līniju robežās, to aizsargjoslas sakrīt ar ielu sarkano līniju 

aizsargjoslu. Aizsargjoslas nosakāmas pēc objektu izbūves, atbilstoši faktiskai situācijai un 

Aizsargjoslu likumā noteiktajam. 

3. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 
  

Teritorijas attīstība iecerēta pa etapiem jeb apbūves kārtām, ņemot vērā teritorijas 

nodrošinājumu ar inženiertehnisko apgādi un piebraucamajiem ceļiem. 

 Pirms ēku būvniecības darbu uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas 

inženiertehniskā sagatavošana. Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 334 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, 

teritorijā jāveic inženierizpētes darbi. Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un 

tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības 

un būves ekspluatācijas laikā. 

 Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana detālplānojuma teritorijā ietver šādus pasākumus: 

• nepieciešamo inženierizpētes darbu veikšana – ģeodēziskā un ģeotehniskā izpēte. 

• ceļu un inženierkomunikāciju tīklu (elektrības kabeļu, ūdensvada un kanalizācijas 

sistēmas) objektu projektēšana un izbūve, ciktāl tie nepieciešami konkrētās apbūves kārtas vai 

apakškārtas nodrošināšanai.  

4. Projektēto zemes vienību adresācijas un NĪLM priekšlikums 
 

Zemes vienības 

Nr. 

 

Adresācijas priekšlikums 

 

NĪLM kods 

pēc 20.06.2006. MK 

Nr.496 
 

1 Gaujas iela 1101 

2 Limbažu iela 1101 

3 Daugavas iela 1101 

4 Projektētā 1 iela 1101 

5 Projektētā 2 iela 1101 

6 Vidzemes iela 1101 

7 Vēja iela 1101 

8 Projektētā 4 iela 1101 

9 Valmieras iela 1101 

10 Projektētā 5 iela 1101 

11 Projektētā 6 iela 1101 

12 Vidzemes iela 1101 

13 Limbažu iela 3 1001 

14 Limbažu iela 4 0701 

15 Limbažu iela 6 0701 
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16 Limbažu iela 8 0701 

17 Limbažu iela 10 0701 

18 Limbažu iela 12 0701 

19 Limbažu iela 14 0701 

20 Limbažu iela 16 0701 

21 Limbažu iela 18 0701 

22 Limbažu iela 20 0701 

23 Vēja iela 11 0601 

24 Vēja iela 9 0601 

25 Vēja iela 7 0601 

26 Vēja iela 5 0601 

27 Vēja iela 3 0601 

28 Vēja iela 1 0601 

29 Vēja iela 2 0601 

30 Vēja iela 4 0601 

31 Vēja iela 6 0601 

32 Vēja iela 8 0601 

33 Vēja iela 12 0601 

34 Vēja iela 14 0601 

35 Limbažu iela 22 0601 

36 Limbažu iela 24 0601 

37 Limbažu iela 26 0601 

38 Vidzemes iela  0601 

39 Projektētā 4 iela 15 0601 

40 Projektētā 4 iela 13 0601 

41 Projektētā 4 iela 11 0601 

42 Projektētā 4 iela 9 0601 

43 Projektētā 4 iela 7 0601 

44 Projektētā 4 iela 5 0601 

45 Projektētā 4 iela 3 0601 

46 Projektētā 4 iela 1 0601 

47 Projektētā 4 iela 2 0601 

48 Projektētā 4 iela 4 0601 

49 Projektētā 4 iela 6 0601 

50 Projektētā 4 iela 8 0601 

51 Projektētā 4 iela 10 0601 

52 Projektētā 4 iela 12 0601 

53 Projektētā 5 iela 9 0601 

54 Projektētā 5 iela 7 0601 

55 Projektētā 5 iela 5 0601 

56 Projektētā 5 iela 3 0601 
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57 Projektētā 5 iela 1 0601 

58 Projektētā 5 iela 2 0601 

59 Projektētā 5 iela 4 0601 

60 Projektētā 5 iela 6 0601 

61 Vidzemes iela 16 0601 

62 Vidzemes iela 18 0601 

63 Vidzemes iela 20 0601 

64 Projektētā 6 iela 2 0601 

65 Projektētā 6 iela 4 0601 

66 Projektētā 2 iela 2 0601 

67 Projektētā 2 iela 4 0601 

68 Vidzemes iela 19 0601 

69 Vidzemes iela 21 0601 

70 Projektētā 2 iela 6 0601 

71 Vidzemes iela 27 0601 

72 Projektētā 2 iela 8 0601 

73 Limbažu iela 28 0601 

74 Projektētā 1 iela 2 0701 

75 Projektētā 1 iela 1 0701 

76 Daugavas iela 39 0501 

   

 

  

 

  

 


