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ANOTĀCIJA
Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumi izstrādāti pēc Smiltenes novada domes 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmuma (
protokols Nr.11, 5.§.), saskaņā ar:
1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” ( 06.10.2009.);
3. Smiltenes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada
teritorijas plānojumiem”
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sastāvā ietilpst 4daļas
I. Paskaidrojuma raksts – šis dokuments
II. Grafiskās daļa, kas satur 2 kartes
Karte, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar ieviestajiem
grozījumiem
Aizsargjoslu karte
III. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir
pašvaldības saistošie noteikumi.
IV. 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.
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupa:
- Smiltenes novada domes priekšsēdētājs,
- Smiltenes novada domes izpilddirektors,
- Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs,
-Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs,
- Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja,
- Smiltenes novada būvvaldes vadītāja.
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1. DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA
GROZĪJUMU IZSTRĀDEI
1.1.Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
pamatojums
Teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti pamatojoties uz SIA „Meža
saimnieks” valdes priekšsēdētāja Māra Zālīša 2011.gada 13.jūnija iesniegumu ar
ierosinājumu veikt Smiltenes novada teritorijas plānojuma grozījumus, kuros noteikt
nekustāmajiem īpašumiem un „Vimbas”, kadastra Nr.9470 004 0098 un “Kaģi 1”,
kadastra Nr.9470 004 0097 Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, zemes lietošanas
mērķi rūpnieciskā ražošana un derīgo izrakteņu ieguve. Iesniegumam pievienots
„Pārskats par ģeoloģiskās priekšizpētes darbiem perspektīvajā smilts un smilts-grants
atradnē īpašumā „Kaģi 1” un „Vimbas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”.
Pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde pamatojas uz institūciju
sniegtajiem nosacījumiem, Smiltenes novada domes deputātu un darbinieku
ieteikumiem, kā arī sabiedriskās apspriešanas procesā saņemtajiem priekšlikumiem un
iebildumiem.

1.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis
1.2.1.Nostiprināt tiesisko pamatu Smiltenes novada teritorijas ilgtspējīgai un
līdzsvarotai attīstībai.
1.2.2.Paredzēt Smiltenes novada teritorijas racionālu izmantošanu sabalansējot
privātīpašnieku, sabiedrības un stratēģisko uzstādījumu intereses.

1.3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi
1.3.1. 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.
1.3.2. Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par
Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.
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izmantošanas un apbūves noteikumos – sadaļu „Atsevišķu teritoriju
izmantošanas noteikumi” papildināt ar „Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” un
noteikt pamatprasības derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritoriju izmantošanai.

1.4. Prasības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei
1.4.1 Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, Grafiskā daļa un Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādi;
1.4.2. Grafiskā daļa sagatavojama izmantojot Latvijas Ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar
mēroga noteiktību 1:10000.

1.5. Pasākumi sabiedrības informēšanai par attiecīgajiem
grozījumiem
1.5.1. Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu un
informācija Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv;
1.5.2. Publikācija laikrakstā „Ziemeļlatvija”;
1.5.3. Publikācija Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Smiltenes novada domes vēstis”;
1.5.4. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
1.5.5. Sabiedriskā apspriešana izstrādātajai grozījumu redakcijai:
a. Izplatāma aptaujas anketa;
b. Organizējama sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

1.6. Institūcijas, no kurām saņemama informācija un/vai nosacījumi
1.6.1. Valmieras reģionālā vides pārvalde;
1.6.2.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
1.6.3. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”;
1.6.4.Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
1.6.5.Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”;
1.6.6.Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”;
1.6.7.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība;
1.6.8.Vidzemes plānošanas reģions;
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1.6.9.Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
1.6.10.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži”;
1.6.11.Valsts meža dienests;
1.6.12.Dabas aizsardzības pārvalde;
1.6.13.VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
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2. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS
UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI
Spēkā esošajā Launkalnes pagasta teritorija plānojumā zemes lietošanas veids
īpašumiem „Kaģi 1” un „Vimbas” ir Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Plānotā (
atļautā) izmantošana – „Plānotā savrupmāju apbūves teritorija”. Zemes novērtējums
ballēs – 35, kas neatbilst augstvērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju kategorijai.
Pēc zemes īpašnieka pasūtījuma šajos zemes gabalos sākotnēji tika veikta
ģeoloģiskā priekšizpēte, kā rezultātā konstatēti smilts un smilts-grants nogulumi.
Lai teritorija attīstītos, tai jānosaka izmantošana, kas nav pretrunā ar
Launkalnes pagasta pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un
zemes gabalu īpašnieka intereses.
Teritorijas plānojuma grozījumu kopējā teritorija 23,49ha:
1)„Vimbas”(zemes kadastra Nr.9470 004 0098) platība 10,07ha
2)„Kaģi 1” (zemes kadastra Nr.9470 004 0097) platība 13,42ha

3.TERITORIJAS PLĀNOTĀSIZMANTOŠANAS RISINĀJUMU
APRAKSTS UN PAMATOJUMS
3.1. Dabas apstākļu un resursu vispārīgais raksturojums
Smilts un smilts – grants atradnē īpašumos „Kaģi-1” un „Vimbas” tika veikti
ģeoloģiskās izpētes darbi (SIA „Advors”, 2012.g. aprīlis-maijs).
atradne

atrodas

Vidzemes

augstienē,

Aumeisteru

Ģeomorfoloģiski

paugurvalnī.

Aumeisteru

paugurvalnis raksturojas ar viļņotu reljefu. Šajā apvidū reljefu veido glacinēto
nogulumu viļņots līdzenums. Kvartāra segu veido ledāja un tā kušanas ūdeņu veidotie
nogulumi: smilts, smilts – grants, morēnas mālsmilts, kā arī eluviālie nogulumi.

3.2. Ģeoloģiskais un hidroloģiskais raksturojums
Pēc „Pārskats par ģeoloģiskās izpēte darbiem smilts un smilts – grants atradnē
„Kaģi 1” datiem, atradnes ģeoloģiskā uzbūve nav sarežģīta, to veido tikai kvartāra
ieži. No augšas uz leju secība ir šāda:
a) Augsnes ( eQ4 )horizonts sedz visu izpētes teritoriju, horizonta biezums ir no
0,2 līdz 0,8m.
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b) Fluvioglaciālie nogulumi (fQ3ltv) atrodas tūlīt zem augsnes horizonta.
Fluvioglaciālie nogulumi sastāv no smilts un smilts – grants maisījuma slāņa.
Smilšainie un granšainie fluvioglaciālie nogulumi veido atradnes derīgo
materiālu.
c) Gruntsūdens līmenis piesaistīts nelīdzenajai ledāja nogulumu virsmai. Tā
līmenis konstatēts no 1,2m – 10,2m dziļumā no zemes virsmas. Divos urbumos
gruntsūdens līmenis netika konstatēts. Gruntsūdens ir bez spiediena.

3.3. Inženierģeoloģiskie apstākļi
Kopumā inženierģeoloģiskie apstākļi atradnē ir samērā vienkārši un labvēlīgi
derīgo

izrakteņu

ieguvei.

Pēc

LBN

005-99

izpētītās

atradnes

teritorijas

inženierģeoloģiskie dabas apstākļi pieder pie pirmās/otrās ģeotehniskās dabas apstākļu
sarežģītības pakāpes. Pēc ģeotehniskās grunšu klasifikācijas atradnes teritorijā
sastopamās gruntis pieder pie irdenajām, nesaistītajām gruntīm. Irdenās nesaistītās
gruntis ir smilts un grants. Atradnes virskārtu sedz no 0.2...0,8m dziļumam augsnes
kārta, kas pieder pie vājajām gruntīm, izstrādes laikā šī grunts tiks noņemta.
Iegūšanai paredzētais derīgais materiāls var tikt iegūts ar atklāto paņēmienu
jebkurā gadalaikā. Ieguvi iespējams organizēt no atradnes dienvidrietumu vai
ziemeļrietumu malas, virzoties pretējā virzienā.

3.4.Derīgā izrakteņa raksturojums un krājumi
Derīgo materiālu smilts un smilts-grants atradnē veido smilts un smilts-grants
nogulumi.
Lai noteiktu derīgā izrakteņa apjomu, kvalitāti un izmantošanas iespējamību ir
veikta atradnes „Kaģi 1” ģeoloģiskā izpēte. Pēc izpētes datiem derīgā izrakteņa apjoms
ir – smilts-grants - 369.263 tūkst.m3, smilts - 922.262 tūkst.m3. Šo materiālu varēs
izmantot ceļu būvē, uzbērumu veidošanā, kā arī būvniecībā.

3.5.Vides kvalitāte un aizsardzība
Plānotajā derīgo izrakteņu ieguves teritorijā īpašumos „Vimbas” un „Kaģi 1”
veicot sugu un biotopu ekspertīzi („Atzinums par biotopiem” Dr.ģeogr. Inese
Silamiķele, 2011.gada 29.septembrī) netika konstatētas augu sugas, kuras iekļautas LR
8
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MK noteikumos Nr.396. (14.11.2000.) „Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, kā arī nav sastopami biotopu veidi,
kuri iekļauti LR MK noteikumos Nr.421. (05.12.2000.) „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. (Atzinums par biotopiem - pārskatā par
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi).
Zemes gabalā „Kaģi -1” atrodas republikas nozīmes dižkoks – vīksna, kura
iekļauta LVĢMC datu bāzē (ID 466, Vīksna Ulmus laevis, Kaģis, 3,5 km no
Smiltenes, apkārtmērs 3,64m, augstums 24m.)
Ainava ir vidēji liela, atvērta, vidēji vērtīga ar lineāriem ainavas elementiem –
ceļiem, lauksaimniecības zemi, mežu. Skatu līnija no ceļa - priekšplānā ir pļava,
dziļumplānā ir meža ainava, dominē saglabājams vertikāls elements – vīksna.
Ainavu vizuāli degradējošie faktori: aizaugusi lauksaimniecībā izmantojamā
zeme. Ainavu ieteicams saglabāt atvērtu, ar skatu līnijām uz vertikālo dominanti –
vīksnu un meža ainavu dziļumplānā.

3.6. Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā
Uzsākot zemes dzīļu izmantošanu jāievēro sekojoši nosacījumi:
1. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”
(spēkā no 1996. gada 4.jūnija, aktuālā redakcija no 01.01.2011.) un MK
noteikumiem

Nr.

570

”Derīgo

izrakteņu

ieguves

kārtība”

(spēkā

no21.08.2012.), MK noteikumiem Nr.696. “Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (
29.09.2011.)
2. Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kultūras pieminekļu aizsardzības
noteikumi, kā arī citi zemes dzīļu izmantošanu ierobežojoši noteikumi.
3. Teritorijas „ Kaģi-1” turpmākajā apsaimniekošanā jānodrošina dižkoka vīksnas
saglabāšana un apsaimniekošana atbilstoši „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ( MK Nr.264, 16.03.2010.)
Saskaņā ar Noteikumu 40.1.apakšpunktu dabas pieminekļa teritorijā aizliegts
veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai
mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība.
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Saskaņā ar Noteikumu 40.2.apakšpunktu dabas pieminekļa teritorijā aizliegts
iegūt derīgos izrakteņus.
Saskaņā ar Noteikumu 44.3.apakšpunktu dabas pieminekļa teritorijā aizliegts
mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un barošanās režīmu.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Mg. geol. Daiņa Ozola sniegto konsultāciju, ap
dižkoku jāsaglabā buferjosla vismaz 50 m platumā, kas netiek pakļauta zemes
dzīļu izmantošanai, kā arī nav pieļaujama atradnes teritorijas plānošana un
ierīkošana uz dienvidiem un rietumiem no dižkoka. No izstrādes brīvā teritorija
nodrošinās gruntsūdens plūsmas nepārtrauktību un mazinās gruntsūdens līmeņa
svārstības dabas pieminekļa – dižkoka teritorijā, saglabājot koka ierastos
augšanas apstākļus.
Paplašinātā aizsardzības teritorija ap dižkoku nodrošinās kultūrvēsturiskās
ainavas saglabāšanu ar tālo skatu perspektīvu uz mežu masīvu aiz īpašuma
„Kaģi 1” robežām.
Pamatojoties uz „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi ( MK Nr.264, 16.03.2010.) un Dabas
aizsardzības pārvaldes atzinumu:
a)

Launkalnes pagasta nekustāmajam īpašumam „Vimbas”(zemes
kadastra Nr.9470 004 0098) plānotais izmantošanas veids no
pašreizējā - Plānotās savrupmāju apbūves teritorijas uz
Derīgo izrakteņu ieguves teritorija tiek mainīts visā zemes
gabala platībā – 10,07ha (9,97ha LIZ);

b)

Launkalnes pagasta nekustāmajam īpašumam „Kaģi 1” (zemes
kadastra Nr.9470 004 0097) plānotais izmantošanas veids no
no pašreizējā - Plānotās savrupmāju apbūves teritorijas uz
Derīgo izrakteņu ieguves teritorija tiek mainīts daļai
teritorijas (7,29ha, platība precizējama pēc uzmērīšanas )
saskaņā ar Teritorijas plānojuma grozījumu kartogrāfisko
materiālu – Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana. Pārējā
īpašuma

teritorija

uzmērīšanas)

tiek

(6,13ha,

platība

saglabāta,

kā

precizējama

pēc

lauksaimniecībā

izmantojamā zeme. Nav pieļaujama zemes aizaudzēšana ar
kokiem un krūmiem.
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c)

Lai mazinātu plānotās rūpnieciskās ražošanas ietekmi uz
apkārtējo ainavu ieteicams veikt vietējo sugu koku (priežu
vai bērzu) stādījumus gar autoceļa kreiso malu visā atradnes
platumā, izņemot nekustāmā īpašuma „Kaģi 1”daļu, kas
netiek pakļauta zemes dzīļu izmantošanai.

4. Projektiem, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā vai
kūdras ieguvi 150 hektāru vai lielākā platībā jāveic ietekmes uz vidi
novērtējums, bet projektiem, kas paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo
izrakteņu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 ha vai kūdras atradnēs, kuru
platība ir lielāka par 25 ha, neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, jāveic
ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums (saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz
vidi

novērtējumu”

1.pielikuma

25.punktu

un

2.pielikuma

2.punkta

1.apakšpunktu).
Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas atradnē „Kaģi 1” paredzētai darbībai
jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.
Pabeidzot derīgo izrakteņu atradņu ekspluatāciju, to teritorijas ir jārekultivē. Pirms derīgo
izrakteņu ieguves uzsākšanas nepieciešams sagatavot derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un
rekultivācijas projektus. 6. Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro „Aizsargjoslu likums”
(05.02.1997.)

3.6.1. Aizsargjoslas
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumos parādītas visas aizsargjoslas
atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” un LR MK noteikumos apstiprinātajai metodikai
aizsargjoslu noteikšanai.
1) Aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem atbilstoši LR likumam „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) Aizsargjoslas ap dabas
pieminekļiem paredzētas, lai nodrošinātu dabas pieminekļu saglabāšanu un
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aizsardzību MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Ap dabas pieminekli „Kaģu” vīksna noteikta aizsargjosla 10 m rādiusā, (mērot
no koka vainaga projekcijas ārējās malas).
Aizsargjoslā aizliegts:
a. veikt jebkādu saimniecisko un cita veida darbību;
b. ierīkot atpūtas vietas;
c. mainīt zemes lietošanas mērķi;
d. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus, ja šie pasākumi
nav paredzēti apsaimniekošanas plānā.
2) Ekspluatācijas aizsargjosla gar valsts vietējo autoceļu.
Saskaņā ar “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.
Perspektīvās smilts un smilts - grants atradnes, īpašumos “Kaģi 1” un „Vimbas"
robežojas ar valsts vietējā a/c V252 Smiltene – Rauziņa ceļu zemes nodalījuma
joslu, kuras minimālais platums 19m (LR likums “Par autoceļiem”).
Aprobežojumi aizsargjoslās gar autoceļiem nosaka, ka bez autoceļa īpašnieka
atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī
grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām
nepieciešamos darbus.
3) Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.
Nosaka 2012.gada 2.maija MK Noteikumi Nr.306 par ekspluatācijas
aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs.
a. Ūdensnotekām lauksaimniecības izmantojamās un meža teritorijās
aizsargjoslas robeža tiek noteikta ūdensnotekas abās pusēs 10 m
attālumā no ūdensnotekas krotes.
4) Gar atradnes ziemeļaustrumu daļu uz robežas ar zemes īpašumu „Kaģi 3”
atrodas ceļa servitūts, kas ir saistošs smilts un smilts-grants atradnes „Kaģi 1”
izstrādātājam.
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4.VEIKTIE GROZĪJUMI TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN
APBŪVES NOTEIKUMOS
Noteikumos tika iestrādāti grozījumi, kas noteikti Teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes uzdevumā:
1) Launkalnes pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
sadaļa „Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi” papildināta ar
„Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas”.
2) Noteiktas pamatprasības derīgo izrakteņu atradņu teritoriju izmantošanai.

5. VEIKTIE GROZĪJUMI GRAFISKAJĀ DAĻĀ
Veikti grozījumi Grafiskās daļas kartē „Esošās un plānotās teritorijas
izmantošana” īpašumos “Kaģi 1” (daļai no kopējas platības) un „Vimbas" (visai
platībai) mainot plānoto teritorijas izmantošanas veidu no „Plānotās savrupmāju
apbūves teritorijas” uz „Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju”.
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PIELIKUMI

1.Tabula. Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju saraksts Launkalnes pagastā
Atradnes

Derīgais izraktenis un izmantošanas Apjomi,

nosaukums

veids

m3

1.

Kapusils (progn.l)

Smilts-grants būvniecībai

P-10000.00

2.

Pāvulkalns

Smilts-grants ceļu būvei

A-87.85

Nr.

tūkst.

Smilts ceļu būvei
3.

4.

Kapusils 2b

Kapusils 3

Smilts-grants ceļu būvei

A-392.70

Smilts

A-281.60

Smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai

A-130.60
N-3195.30

Smilts būvniecībai, ceļu būvei

A-182.10
N-665.80

5.

Kapusils 4

Smilts-grants ceļu būvei,

A-165.50

Smilts ceļu būvei
6.

*Kaģi-1

Smilts-grants,

uzbērumu

ceļu

būvniecībai,

būvei,

veidošanai, A-369.263

planēšanai

laukumu
A-922.262

Smilts- ceļu būvei, būvniecībai
Datu avots: : LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2010. gadu. *Pārskats par
ģeoloģiskās izpētes darbiem Smilts un smilts-grants atradnē „Kaģi 1”- 2012.gads
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