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1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta pamatojoties uz SIA „Meža saimnieks”
valdes priekšsēdētāja Māra Zālīša 2011.gada 13.jūnija iesniegumu ar ierosinājumu veikt
Smiltenes novada teritorijas plānojuma grozījumus.
Grozījumu izstrādes uzdevums - mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu
īpašumiem „Kaģi 1” kadastra Nr.9470 004 0097 un „Vimbas”, kadastra Nr.9470 004 0098
no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (patreizējais zemes izmantošanas veids) uz derīgo
izrakteņu ieguves teritoriju.
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu
izstrāde uzsākta balstoties uz Smiltenes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 5.§.), saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.),
LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”(06.10.2009.), Smiltenes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 9/09 „Par
Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.
2. Smiltenes novada domes lēmumi
- Smiltenes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmums Nr.11, 5.§. „Par
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018.
gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”;
- Darba uzdevums Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma
2006. – 2018. gadam grozījumu izstrādei, Pielikums Nr.1 Smiltenes novada
domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumam Nr.11, 5.§.;
- Teritorijas plānojuma grozījumu veikšanas procedūras laika grafiks, Pielikums
Nr.3 Smiltenes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumam Nr.11, 5.§.
- Smiltenes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmums Nr.14, 4. § Par
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
- Smiltenes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmums Nr.17, 4.§ Par
saistošo noteikumu projekta „Grozījumi Smiltenes novada domes saistošajos
noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”
apstiprināšanu
3. Paziņojumi un publikācijas presē
-

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, 16.10.2012.;
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi laikrakstā
„Ziemeļlatvija” 18.10.2012.;
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi publicēts pašvaldības
mājas lapā www.smiltene.lv (15.10.2012),
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (25.10.2012);
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu
publicēts pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv (25.10.2012);
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-

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai publicēts laikrakstā „Ziemeļlatvija”( 25.10.2012) ;
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu
publicēts laikrakstā „Smiltenes novada domes vēstis” (09.11.2012).
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, 04.01.2013.;
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem laikrakstā „Ziemeļlatvija”
04.01.2013.;
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem publicēts pašvaldības mājas
lapā www.smiltene.lv (03.01.2013.).
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4. Institūciju nosacījumi Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.g. grozījumu izstrādei

Institūcija

Valmieras
reģionālā vides
pārvalde

Nosacījumi

1. Teritorijas plānojumu jāizstrādā, ievērojot:
1.1. „Aizsargjoslu likuma” (spēkā no 1997.gada 11.marta) prasības – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas,
ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas, to izveidošanas (arī grozīšanas un
likvidēšanas) pamatprincipus un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus.
1.2. „Vides aizsardzības likuma” (spēkā no 2006.gada 29.novembra) 3.panta pirmās daļas 2., 3., un 4.punktā noteiktos
vides aizsardzības principus, t.sk. piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas principu.
1.3. „Likuma par piesārņojumu” (spēkā no 2001.gada 1.jūlija) 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
1.4. Likuma „Par zemes dzīlēm” (spēkā no1996.gada 4.jūnija) prasības.
1.5. „Ūdens apsaimniekošanas likuma” (spēkā no 16.10.2002.) prasības.
1.6. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 1998.gada 13.novembra) 1., 3., 4., 8., 10. pantu, 1. un
2.pielikumu.
1.7. „Sugu un biotopu aizsardzības likumu” (spēkā no 19.04.2000.) prasības.
1.8. Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta
atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”.
1.9. Ministru kabineta 2004.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” 2.punkta 2.2.apakšpunktu un 3.punktu.

2. Uzsākot izstrādāt Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:
Rūpniecības iela 23, Rīga) jāiesniedz paziņojums (par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu).
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Atzīme par
nosacījumu
ievērošanu
Ņemts vērā

Iesniegts
16.09.2011.
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Teritorijas, uz kuru attiecas paredzētie grozījumi, vides un dabas resursu vērtējums:
3.1. ģeoloģiskie, hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi: ģeoloģisko procesu raksturojums; derīgie
izrakteņi, virszemes ūdens resursi – ūdensteces un ūdenstilpes, u.tml.;
3.2. bioloģiskā daudzveidība – pievienot sertificēta eksperta slēdzienu/atzinumu par konkrētajā teritorijā
(nekustamie īpašumi „Kaģi 1” un „Vimbas”) konstatētajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, retām un
aizsargājamām augu un putnu sugām. Šim atzinumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2010.ga 30.septembra
noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās
prasības” prasībām. Minēto ekspertu reģistrs pieejams interneta vietnē:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_eksperti/#Registrs;
3.3.ainavu kvalitātes raksturojums un tās aizsardzības/saglabāšanas pasākumi.

3. Iestrādāt plānoto infrastruktūras un inženierkomunikāciju nodrošinājumu/risinājumu.

4. Teritorijas plānojuma grozījumu teritorijai noteikt visas vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas
aizsargjoslas, sanitārās u.c. aizsargjoslas, ievērot „Aizsargjoslu likumā” noteiktos aprobežojumus; iestrādāt izmaiņas
esošajās aizsargjoslās un to aprobežojumos. Aizsargjoslas attēlot grafiski.
5. Teritorijas plānojuma grozījumos iestrādāt informāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un novērtējuma
principiem, atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, ņemot vērā, ka ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums ir jāveic tām darbībām, kas iekļautas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumā,
bet ietekmes uz vidi novērtējums – darbībām, kas uzskaitītas likuma 1.pielikumā.
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Iekļauts I.daļā
„Paskaidrojuma
raksts”.
3.1. 2012.gadā
sagatavots
“Pārskats par
ģeoloģiskās
izpētes darbiem
smilts un smilts grants atradnē
„KAĢI 1”
3.2.29.09.2011.
sagatavots
atzinums par
biotopiem.
3.3. izpildīts
Zemesgabalu R
daļai pieguļa
valsts autoceļš
V7 252; Gar
zemesgabalu ZA
daļu noteikts
servitūtas ceļš
Ņemts vērā

Iestrādāts I. daļā
„Paskaidrojuma
raksts”
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Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija
Valsts akciju
sabiedrība
„Latvijas Valsts
ceļi

Valsts zemes
dienesta
Vidzemes
reģionālā nodaļa

Neizvirza nosacījumus
Informē, ka saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”17.pantu, jebkādu saimnieciskā rakstura darbu laikā
atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām, darbi šajā vietā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo
inspekcijai.
Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Perspektīvās smilts un smilts-grants atradnes, īpašumos „Kaģi1” un „Vimbas” robežojas ar valsts vietējā a/c V252
Smiltene-Rauziņa ceļu zemes nodalījuma joslu, kuras minimālais platums 19m ( LR likums ”Par autoceļiem”).
2. Saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”, 13.pantu, lauku apvidos aizsargjoslas platums gar valsts vietējiem
autoceļiem, no ceļa ass uz katru pusi ir 30m un josla paredzēta ceļa ekspluatācijai, drošībai un brīvai joslai rekonstrukcijas
darbiem.
3. Ievērtēt „Aizsargjoslu likums”, 42.pantā noteikto derīgo izrakteņu ieguves darbu uzsākšanas kārtību valsts autoceļu
aizsargjoslā.
Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā
LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M
1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.
2. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atzinuma sniegšanai
elektroniskā formā (grafiskos materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā). Teritorijas plānojuma
grafiskai daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.

Ņemts vērā

Ar Teritorijas
plānojumu nav
iespējams koriģēt
zemes vienību
robežas
Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus.

Ņemts vērā

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti
ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās.

Ņemts vērā
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5. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri
sasaistīti ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.

Ņemts vērā

5.1. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, tad plānojuma aizsargjoslas
nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots unikālajā līmenī.
5.2. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram
plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts unikālas kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājuma kodam.
6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas.
7. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība atbilstošajā dienesta
teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja
un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par
pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas
izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.
Valsts akciju
sabiedrība
„Latvenergo”
(AS Sadales
tīkls)

Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL)aizsargjoslās, kas noteikti Aizsargjoslu
likumā, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kVapakšstaciju, 20,10,6kV un 0,4kV EPL (gaisa vadu un kabeļlīniju) un
20/0,4kVvai 10/04kVtransformatoru punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas,
inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu
būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem
inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana un
transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.
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Ņemts vērā
Ņemts vērā

Teritorijas
plānojuma
grozījumu teritorijā
nav elektropārvades
līniju

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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4. Nosakot minimālo jaunizveidojamo vai atdalāmo zemes vienību, norādīt, ka elektroenerģijas sadales un pārvades būvju
ekspluatācijai jaunizveidojamo vai atdalāmo zemes vienību platība netiek normēta un ir atkarīga no konkrētai būvei
nepieciešamās platības. Norādīt, ka maksimālie būvju augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz elektroenerģijas sadales un
pārvades būvēm.
5. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Latvenergo” tīklam notiek saskaņā ar sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem”.
6. Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma pieprasīšanas, saskaņot ar AS „Sadales tīkls ”Ziemeļu reģionu”
Akciju
sabiedrība
„Latvijas gāze”;
Valsts
ugunsdzēsības
un glābšanas
dienesta
teritoriālā
struktūrvienība

Vidzemes
plānošanas
reģions;

AS „Latvijas Gāze” informē, ka Launkalnes pagasta īpašumos „Kaģi 1” (kad. Nr.9470 004 0097) un „Vimbas” ( kad. Nr.
9470 004 0098) nav sabiedrībai piederošu gāzesvadu un iekārtu, līdz ar to nosacījumi zemes lietošanas mērķu maiņai nav
nepieciešami.
Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Ņemt vērā Aizsargjoslu likumu , kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku.
2.Veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas ņemt vērā LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo
normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības glābšanas tehnikai.
3. Projektējot un būvējot ņemt vērā spēkā esošos normatīvos aktus par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu
ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm.
4. Paredzēt novada teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumu saskaņā ar LBN 222-99 „Ugunsdzēsības
ārējie tīkli un būves” prasībām.
5. Paredzēt dabisko ūdenskrātuvju krastos ūdens ņemšanas vietu izbūvi ar piebrauktuvēm ugunsdzēsības vajadzībām.
1. Izstrādājot Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. grozījumus, atbilstoši Teritorijas
plānošanas likuma 6.panta (4) daļas prasībām jāievēro Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums.

2. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt ievērotai LR
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumos Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajai
izstrādes procedūrai.
LAD reģionālā
Teritorijas plānojuma izstrādē nepieciešams ievērot:
lauksaimniecības 1. 2003.gada 13.maija MK noteikumus NR.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un
ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs.
pārvalde
VSIA
”Zemkopības
ministrijas
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Ņemts vērā

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā
teritorijas
plānojuma
grozījumu
teritorijā

Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā
2012.gada 2.maija
MK Noteikumi
Nr.306 par
ekspluatācijas
aizsargjoslas ap
meliorācijas būvēm
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nekustamie
īpašumi”

2. 2010.gada 3.augusta MK noteikumus Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”
3. 2010.gada 27. marta MK noteikumus Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”.
Valsts akciju
sabiedrība
„Latvijas Valsts
meži”

1.Lūgums ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem zemes
izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām (skat. datus tabulās):
1.1.Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
1.2.Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
1.3.Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
1.4.Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve;
1.5.Individuālo dzīvojamo māju apbūve
2. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iestrādāt AS „LVM” infrastruktūras objektus paredzot to izbūvi vai rekonstrukciju:
2.1.Torņa ceļš (būve)
2.2.Augstkalna ceļš (rekonstrukcija)
2.3.Dēļusils 187-190; 196-199;201 (meliorācijas sistēmas rekonstrukcija)
3. Vides aizsardzības prasības:
3.1. Ievērot LR 25.02.1997 likumā „Aizsargjoslu likums”, LR 01.04.1993. likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām”, LR 05.04.2000 likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, MK 02.02.2001. noteikumos Nr.45
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”
3.2. Iestrādāt teritorijā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas.
3.3. Iestrādāt teritorijā esošo mikroliegumu teritoriju robežas.
3.4. Citas aizsargājamās dabas teritorijas.
3.5. Biotopi.
3.6. Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas precizēt Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes
virsmežniecībā.
4. Vispārējās prasības:
4.1. Neplānot un nenoteikt ierobežojumus, kā arī neveikt cita veida plānošanas aktivitātes, ... bez zemes tiesiskā valdītāja,
AS „Latvijas valsts meži”, saskaņojuma.
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un ierīcēm
noteikšanas
metodiku
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemēs un meža
zemēs

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Teritorijas
plānojuma
grozījumu
uzdevums ir:
1. Mainīt plānoto
(atļauto) zemes
izmantošanas veidu
īpašumiem „Kaģi
1” kadastra Nr.9470
004 0097 un
„Vimbas”, kadastra
Nr.9470 004 0098
no lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes (patreizējais
zemes
izmantošanas veids)
uz derīgo izrakteņu
ieguves teritorija.
2. Veikt grozījumus
Smiltenes novada
Saistošajos
noteikumos Nr.9/09
„Par Smiltenes
novada teritorijas
plānojumiem”.
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4.2. Neplānot jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas
stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”.
5. Citas prasības:
5.1. Teritorijas plānojumā paredzēt un, kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt Pārkalne (123kv), Pekas (184.kv),
resursu veids – smilts
5.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes
nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem.
5.3. Meža zemei pieļaujama transformācija derīgo izrakteņu atradnes ierīkošanai, ievērojot normatīvos aktos paredzēto
kārtību.
5.4. Kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM valdījumā /īpašumā esošajās zemēs noteikt:
 Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes;
 Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A
un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem.
5.5. Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā paredzēt un pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut
sekojošus nosacījumus:
Atļautie izmantošanas veidi:
5.5.1. LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs – mežsaimnieciskā izmantošana,....lauksaimnieciskā izmantošana (tai
skaitā kultivēto ogu audzēšana ), derīgo izrakteņu ieguve;
5.5.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs – lauksaimnieciskā izmantošana,.....derīgo izrakteņu
ieguve;
5.5.3. LVM valdījumā esošajās ūdeņu teritorijās-.....arī derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve.
5.6. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim teritorijas
plānojuma dokumentāciju shp faila formātā.
Valsts meža
dienests

Launkalnes pagasta
Teritorijas
izmantošanas un
apbūves
noteikumos –
sadaļu „Atsevišķu
teritoriju
izmantošanas
noteikumi”
papildināt ar
„Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas”
un noteikt
pamatprasības
derīgo izrakteņu
ieguves karjeru
teritoriju
izmantošanai.
Nosacījumi tiks
ievēroti tikai
saistībā ar
grozījumos iekļauto
teritoriju.

Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Ieteikums izmantot projekta „Neapzinātais kultūras mantojums kopējā dabas un kultūras telpā” rezultātā uzmērīto
dižkoku parametrus un atrašanās vietas datus.
2. Ieteikums izmantot datus par ūdensteču garumiem un atrašanās vietu no meliorācijas digitālā kadastra.

Ņemts vērā

3. Teritorijas plānojuma tekstuālajā un kartogrāfiskajā materiālā nepieciešams pieminēt un atzīmēt aizsargjoslas, tai skaitā
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas.
4. Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumos minēt pašlaik spēkā esošos MK 16.03.2010.noteikumi Nr.264 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Ņemts vērā
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Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Dabas
aizsardzības
pārvalde

Teritorijas plānojuma grozījumus jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. Jāievēro MK noteikumi 19.03.2010. Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”38.1.un 38.2. apakšpunkti, ja teritorijas plānojuma izstrādes procesā tiek konstatēti aizsargājami
koki un/vai dižakmeņi ievērot iepriekšminētajos noteikumos noteiktās aizsardzības prasības, kā arī informēt Pārvaldi par
konstatētajiem aizsargājamiem kokiem un dižakmeņiem.
2. Ieteikums teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā piesaistīt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu un
veikt teritorijas, ja plānota jauna apbūve pašreizējās dabas teritorijā, bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu, lai
pārliecinātos, ka plānotā apbūve būtiski negatīvi neietekmēs īpaši aizsargājamas sugas un biotopus.
3. Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus ( alejas, stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa
formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas. Iestrādāt teritorijas plānojumā ainavu
aizsardzības prasības.
4. Iekļaut nosacījumu par derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un rekultivācijas projekta vai plāna nepieciešamību atradnes
izstrādes uzsākšanai.
5. Attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos.

VSIA „Latvijas
Vides ģeoloģijas
un
meteoroloģijas
centrs
Vides
pārraudzības
valsts birojs

Ņemts vērā

29.09.2011.
sagatavots
atzinums par
biotopiem.
Ņemts vērā

Ņemts vērā

Teritorijas
plānojuma
grozījumu
teritorijā nav
konstatēta
Sosnovska
latvāņa klātbūtne

Nosacījumus neizsniedz, Launkalnes pagastā nav izvietotas LVĢMC valsts vides monitoringa stacijas.

Nepiemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.2018.gadam grozījumiem. (2011.gada 20.septembra lēmums Nr.62 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu)
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Pieņemts
zināšanai

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.g. Grozījumi. Gala redakcija
5. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Smiltenes novada domes 2011. gada 6.
septembra vēstuli Nr.6-2-6.1/1732 un tai pievienotos materiālus un 20.09.2012.
pieņēmis lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu. Teritorijai tika veikta sertificēta eksperta biotopu ekspertīze un
sagatavots atzinums par biotopiem.
6. Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. g. grozījumu 1.
redakcijas publiskā apspriešana
Balstoties uz Smiltenes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu Nr.14, 4. § Par
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, laika posmā no
2012. gada 25. oktobra līdz 06. decembrim Smiltenes novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļa organizēja Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. g.
grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.pantu.
Publiskajai apspriešanai tika nodota Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.2018.gadam grozījumu 1.redakcija, kurā ietilpst:
I daļa - Paskaidrojuma raksts;
II daļa - Grafiskā daļa;
III daļa - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
IV daļa - Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Papildus teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas materiāliem tika izvietots arī
Launkalnes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam, Smiltenes novada
attīstības programmas 2012.-2018. gadam 1. redakcija un Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavotas aptaujas lapas.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju bija iespējams iepazīties Smiltenes
novada domes telpās un Launkalnes pagasta pārvaldes telpās. Teritorijas plānojuma 1.
redakcija tika ievietota Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv . Paziņojumi
par Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.g.
grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai tika ievietoti laikrakstos
„Latvijas Vēstnesis”, „Ziemeļlatvija”, Smiltenes novada informatīvajā izdevumā
„Smiltenes novada Domes Vēstis”.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika šā
gada 15. novembrī plkst.17.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, tajā piedalījās 6 dalībnieki
(protokols pielikumā).
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7. Ziņojums par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem
Publiskās apspriešanas periods bija no 25.10.2012. – 06.12.2012. Atzinumi pieprasīti no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādei. Atbilstoši MK noteikumiem 16.10.2012.Nr.711 atzinums jāsniedz 4 nedēļu laikā. Saņemti 8 atzinumi.
Publiskās apspriešanas laikā no šā gada 25.oktobra - 06.decembrim iedzīvotājiem bija iespēja aizpildīt Smiltenes novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas sagatavotas aptaujas lapas. Saņemtas 11 aizpildītas aptaujas lapas.
7.1.Pārskats par atsauksmēm un atzinumiem, kas saņemti par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju publiskās apspriešanas
periodā
Atzinuma sniedzējs

Atzinums(viedoklis, priekšlikumi)

Atzinuma ievērošana

Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Valkas
brigāde
Valsts akciju sabiedrība
„Latvijas Valsts ceļi”

Atzinumu nesniedz, atkārtoti sniedz nosacījumus teritorijas plānojuma grozījumiem

Pieņemts zināšanai

Atzinumu nesniedz, sniedz informāciju, ka teritorijas plānojuma grozījumos minētie
īpašumi atrodas blakus valsts ceļam V252 Smiltene – Rauziņa. Autoceļa zemes
nodalījuma minimālā josla ir 9,5m no ceļa ass. Ceļa aizsargjosla noteikta 30 m no ceļa
ass, kur saskaņā ar 25.02.1997.gada „Aizsargjoslu likuma” 42.pantu ir aizliegts veikt
jebkādus būvniecības un grunts rakšanas darbus bez autoceļa īpašnieka atļaujas.
Nav iebildumu par izstrādāto Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmo redakciju.

Ir ņemts vērā (Paskaidrojuma rakstā
punktā 3.6.1., Grafiskajā daļā)

Nav iebildumu Launkalnes teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 1.
redakcijai.

Pieņemts zināšanai

Saskaņo Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu pirmo redakciju un lūdz sniegt informāciju par Austrumvidzemes
mežsaimniecības nosacījumu iespējamo iestrādi teritorijas plānojumā.

Sniegta informācija 14.11.2012.
Nr.6-2-6.1/2250
LVM sniegtie nosacījumi neattiecās
uz Teritorijas plānojuma grozījumu
teritoriju
Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā

Valsts akciju sabiedrība
„Latvenergo” (AS „Sadales
tīkls”)
Valsts meža dienests
Ziemeļaustrumu
virsmežniecība
Valsts akciju sabiedrība
„Latvijas Valsts meži”
Austrumvidzemes
mežsaimniecība
Valmieras reģionālā vides

1. Plānošanas dokumentā (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un
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pārvalde

ieteicams arī Paskaidrojuma rakstā) ir jāiestrādā konkrēta informācija par
teritorijas kopplatību, uz kuru attiecas izstrādājamie grozījumi.
2. Paskaidrojuma rakstā nav secinājumu par to, vai pirms derīgo izrakteņu
ieguves uzsākšanas darbībai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu vai
ietekmes uz vidi novērtējumu.
3. Paskaidrojuma rakstā jāprecizē nosacījumi, kas attiecas uz aizsargjoslu ap
dabas pieminekli „Kaģu” vīksna. Šie nosacījumi jāprecizē, atbilstoši MK
2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasībām, īpašu uzmanību
vēršot uz nepieciešamību noteikt aizliegumus vai ierobežojumus derīgo
izrakteņu ieguvei un tādu darbību veikšanai, kas izraisa pazemes ūdeņu,
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, kā arī var negatīvi ietekmēt
koka augšanu un dabisko attīstību, u.tml.(šo noteikumu 40., 41., 42.punkts)
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (9.13.punktā) jāpaskaidro, ko
nozīmē vārdi „Cits ierīkojums”

2.sadaļā
Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā
3.6.sadaļā
Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā
3.6.sadaļā

Vārdi „Cits ierīkojums” ir izslēgti

5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos aicina iekļaut konkrētus
nosacījumus un prasības, ņemot vērā sugu un biotopu eksperta atzinuma
slēdzienu/ secinājumus, ainavisko izvērtējumu, prasības attiecībā uz
aizsargjoslu ap dabas pieminekli.

Prasības jau minētas Launkalnes
pagasta teritorijas plānojuma
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 14.5.punktā „Dabas
pieminekļi, dabas pieminekļi
Launkalnes pagastā”

6. Paskaidrojuma raksts iekļauj informāciju, ka: „Pārskats par pagasta teritorijas
plānojuma izstrādi, kas satur Smiltenes novada domes lēmumu par teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, plānošanas uzdevumus un
nosacījumus, ar plānojuma izstrādi saistīto saraksti ar citām institūcijām un uz
citu plānojuma izstrādi attiecināmu dokumentu kopijas.” Taču plānošanas
dokumenta IV daļa Pārskats par pagasta teritorijas plānojuma izstrādi satur
tikai tabulu ar apkopotiem institūciju nosacījumiem un atzīmēm par to izpildi
uz 8 lapaspusēm. Aicinām pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi pievienot
visu institūciju izsniegtos nosacījumus, bet galīgajā redakcijā arī visu
institūciju sniegtos atzinumus. Pārskatam jāpievieno Sugu un biotopa ekspertes
atzinums, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.62 „Par

Izpildīts: Institūciju sniegtie
nosacījumi un atzinumi, kā arī citi
dokumenti iekļauti Pārskatā par
vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādi
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stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.
7. Atbilstoši likumā „Par zemes dzīlēm”1.pantā lietotajiem terminiem, iesaka Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā,
Teritorijas plānojuma grozījumos derīgo izrakteņu ieguves karjera vietā lietot Teritorijas izmantošanas un apbūves
terminu atradne.
noteikumos
Dabas aizsardzības pārvalde

Valsts zemes dienests

1. Teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros Smiltenes novada Launkalnes pagasta
nekustāmajam īpašumam „Vimbas” (zemes kadastra Nr.9470 004 0098) var
mainīt plānoto zemes izmantošanas veidu no pašreizējā-plānotā savrupmāju
apbūves teritorijas(DZS) uz rūpnieciskā ražošanas un derīgo izrakteņu ieguve
visā zemes gabala platībā.
2. Smiltenes novada Launkalnes pagasta nekustamajam īpašumam „Kaģi 1”(
zemes kadastra Nr.9470 004 0097) var mainīt daļēji, saskaņā ar dokumenta
1.pielikumā norādītajām robežām. Pārējā īpašuma teritorija ir jāsaglabā kā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nav pieļaujama zemes aizaugšana ar
kokiem vai krūmiem.
3. Administrācija uzskata, Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakcija ir izstrādāta atbilstoši normatīvajiem aktiem, un pēc noteikto
labojumu izdarīšanas var tikt noteikta kā galīgā redakcija.
Ieteikums: lai mazinātu plānotās rūpnieciskās ražošanas ietekmi uz apkārtējo
ainavu iesakām veikt vietējo sugu koku (piem. priežu vai bērzu) stādījumu gar
Autoceļa kreiso malu visā karjera platumā, izņemot nekustāmā īpašuma „Kaģi
1” daļu, kas netiek pakļauta zemes dzīļu izmantošanai.
Valsts zemes dienests informē par izmaiņām saistībā ar nosacījumu
izsniegšanu. Šā gada 19. Oktobrī stājās spēkā MK 2012. gada 16. oktobra
noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem. Līdz ar to zaudē spēku 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuri noteica Dienestam
nosacījumus publicēt mājas lapā internetā un sniegt atzinumu par izstrādāto
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju.
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Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā
3.6.sadaļa, Grafiskajā daļā.
Izpildīts: Paskaidrojuma rakstā
3.6.sadaļā, Grafiskajā daļā

Pieņemts zināšanai
Ņemts vērā, iestrādāts
Paskaidrojuma rakstā

Pieņemts zināšanai
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7.2.Pārskats par privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas
saņemti par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās
apspriešanas periodā
Saņemtas 11 aizpildītas aptaujas lapas. 10 aptaujas lapās tiek izteikts atbalsts
grozījumiem teritorijas plānojumā, 1 aptaujas lapā tiek izteikts daļējs atbalsts
teritorijas plānojuma grozījumiem.
Kā atbalstīšanas iemesli tiek minēti:
- Teritorija tiks racionāli izmantota – 4;
- Tiks sabalansētas privātīpašnieka un sabiedrības intereses – 6;
- Tiks nostiprināts tiesiskais pamats teritorijas izmantošanai – 3;
- Citi varianti /notiks racionāla zemes dzīļu izmantošana/ - 1
Kā neatbalstīšanas iemesls minēts ainavu pārveidošana, degradācija.
Citi ar Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem saistītie priekšlikumi
un ierosinājumi:
- 2 priekšlikumi saņemti ar lūgumu kopt teritoriju un ceļu, kas ved uz karjeru;
- 1 priekšlikums ar lūgumu veikt ainavu izvērtēšana kārtējā teritorijas plānojuma
izstrādes gaitā;
- 1 ierosinājums, lai sniegtie pakalpojumi būtu pieejami vietējiem iedzīvotājiem
Secinājumi par privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem
- Teritorijas plānojuma grozījumus kopumā atbalsta visi viedokļa iesniedzēji;
- Iesniegtie priekšlikumi tiks ņemti vērā;
- Iedzīvotāju zemā aktivitāte publiskās apspriešanas procesā izskaidrojama ar to,
ka grozījumu teritorija neskar plašas sabiedrības daļas intereses.
8. Ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka
plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē atbilstoši
Teritorijas plānošanas likuma 6.panta (4) daļas prasībām ievēroti augstākā plānošanas līmeņa
plānošanas dokumenti:
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027.g., stājies spēkā
22.12.2007.
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PIELIKUMI
1. SIA „Meža saimnieks” valdes priekšsēdētāja iesniegums (pielikumā Pārskats par
ģeoloģiskās priekšizpētes darbiem perspektīvajā smilts un smilts – grants atradnē),
13.06.2011, zemes robežu plāni;
2. Smiltenes novada domes 28.07.2011. lēmums Nr.11., 5.§. „Par Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu izstrādes
uzsākšanu” ar pielikumiem, noraksts;
3. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, “Latvijas Vēstnesis”,
16.10.2012;
4. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi “Ziemeļlatvija”,
18.10.2012;
5. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi Smiltenes novada domes
mājas lapā www.smiltene.lv ;
6. Vidzemes plānošanas reģions “Par nosacījumiem Smiltenes novada Launkalnes
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei”, 15.08.2011. Nr. 1-15.1/416;
7. Lauku atbalsta dienests, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde “Par
dokumentu pārsūtīšanu”, 09.08.2011. Nr .1.1-8/172;
8. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” “Par nosacījumiem Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumiem”, 18.08.2011. Nr. V2-5/263;
9. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecība “Nosacījumi un informācija
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem”, 24.08.2011. Nr. 5-10/520;
10. AS “Latvijas Gāze” “Par Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes nosacījumiem”, 26.08.2011. Nr.27.4-1/2217;
11. AS “Sadales tīkls” “Par Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”, 25.08.2011. Nr.30R7A0-02.07/938;
12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija “Par kultūras pieminekļu
aizsardzības prasībām (īpašajiem noteikumiem) Smiltenes novada Launkalnes
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanai, 23.08.2011. Nr.0509/1721;
13. Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” “Par Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”,
18.08.2011. Nr.4-3/1286
14. Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa “Par nosacījumu sniegšanu”,
17.08.2011. Nr.2-04-V/2497;
15. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dabas aizsardzības
pārvalde “Par nosacījumiem Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumiem”, 19.08.2011. Nr.D3.15/96;
16. VAS “Latvijas valsts ceļi” “Nosacījumi Smiltenes novada Launkalnes pagasta
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanai”, 05.09.2011. Nr.4.5.3.-121;
17. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vidzemes reģiona brigades Valkas
daļa “Par Launkalnes pagasta teritoriālo plānojumu”, 07.09.2011. Nr.22/10.7-109;
18. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde “Nosacījumi
Nr.0941670-11 Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei”,
05.09.2011.Nr.8.5-12./1616;
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19. LR VARAM Vides pārraudzības valsts birojs, par stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu, 20.11.2011. Nr.7-02/1105;
20. VAS “Latvijas valsts meži” “Par informāciju un nosacījumiem Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei”, 29.06.2011.
Nr.4.1_1.2_073j_150_11_979;
21. Atzinums par biotopiem 29.09.2011.
22. Pārskats par ģeodēziskās izpētes darbiem smilts un smilts- grants atradnē „Kaģi
1”;
23. Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo izrakteņu
krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.52:
24. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1. Redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai, “Latvijas Vēstnesis”, 25.10.2012.
25. Smiltenes novada domes 18.10.2012. lēmums Nr.14., 4.§. „Par Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu pirmās
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”, noraksts;
26. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu
pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv (25.10.2012);
27. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai laikrakstā „Ziemeļlatvija”( 25.10.2012);
28. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu publicēts
laikrakstā „Smiltenes novada domes vēstis” (09.11.2012).
29. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vidzemes reģiona brigādes Valkas
daļa “Par Launkalnes pagasta teritoriālā plānojuma grozījumu 1. redakciju”,
01.11.2012. Nr.22/10.7-103;
30. VAS “Latvijas valsts ceļi” “Par atzinuma sniegšanu Launkalnes pagasta teritorijas
plānojumam”, 14.11.2012. Nr.4.5.3.-174;
31. AS “Sadales tīkls” “Par atzinumu Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.2008. gadam grozījumu 1. redakcijai”, 08.11.2012. Nr.30R7A0-02.07/1052;
32. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecība “Par atzinuma sniegšanu”,
15.12.2012. Nr. VM8.7-7/368;
33. VAS “Latvijas valsts meži” “Par atzinuma sniegšanu Smiltenes novada teritorijas
plānojumam”, 06.11.2012. Nr.4.1_1.2_094p_221_12_264;
34. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde “Atzinums par izstrādāto
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.
redakciju”, 22.11.2012.Nr.8.5-13/2306;
35. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dabas aizsardzības
pārvalde “Atzinums”, 30.11.2012. Nr.4.8/136/2012-N-E;
36. Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa “Par nosacījumiem vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei un atzinuma sniegšanu izstrādātajai
teritorijas plānojuma redakcijai”, 23.10.2012. Nr.2-04/4616;
37. Litas Kalniņas aptaujas lapa, 29.10.2012;
38. Ineses Lazdiņas aptaujas lapa, 29.10.2012;
39. Dzintras Stīpnieces aptaujas lapa, 29.10.2012;
40. Aldas Zundes aptaujas lapa, 29.10.2012;
41. Māra Lazdiņa aptaujas lapa, 14.11.2012;
42. Ineses Pēčas aptaujas lapa, 14.11.2012;
43. Zandas Rasimesas aptaujas lapa, 14.11.2012;
44. Daiņa Ozola aptaujas lapa, 15.11.2012;
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45. Lienes Strazdiņas aptaujas lapa, 15.11.2012;
46. Arnitas Freibergas aptaujas lapa, 15.11.2012;
47. Māra Liniņa aptaujas lapa, 15.11.2012;
48. Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam
grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Nr.1
49. Smiltenes novada domes 2012.gada 27.decembra lēmums Nr.17, 4.§ Par saistošo
noteikumu projekta „Grozījumi Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos
Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu
50. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
04.01.2013.;
51. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem laikrakstā „Ziemeļlatvija”
04.01.2013.;
52. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem publicēts pašvaldības mājas
lapā www.smiltene.lv (03.01.2013.).
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