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JĒDZIENI 
 
Aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt daţāda veida (gan dabiskus, 
gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un 
drošību vai pasargāt vidi un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes. 
 
Apbūves noteikumi - juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem un būvēm, kas saskaľā 
ar teritorijas plānojumu, ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem. 
 
Bioloģiskā daudzveidība – variāciju iespējas starp visu izcelsmes avotu dzīvajiem 
organismiem, to skaitā starp sauszemes, jūras un citu ekosistēmu, kā arī ekoloģisko kompleksu 
dzīvajām sastāvdaļām. Jēdzienā ietverta gan sugu, gan ekosistēmu daudzveidība.  
 
Būtisks piesārņojums – ir valsts kompetentu iestāţu noteikta jebkādas kaitīgas vielas 
koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaľas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai 
kādā konkrētā teritorijā. 
 
Dabas piemineklis – atsevišķs, savrups dabas veidojums (koks, ala, avots, grava, klints, 
ūdenskritums, akmens u.c. dabas retums), kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai 
ekoloģiska vērtība. 
 
Detālplānojums – teritorijas daļas plānojums, kurā precizēti un detalizēti teritorijas 
plānojuma (ģenerālplāna) priekšlikumi un prasības. 
 
Ilgtspējīga attīstība – attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot 
draudus nākamo paaudţu vajadzību apmierināšanai. 
 
Kultūras piemineklis – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kultūrvēsturiskās ainavas un 
atsevišķas teritorijas, kā arī atsevišķi objekti vai to saglabājušās daļas un fragmenti, kam ir 
vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana 
nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. 
 
Līdzsvarota attīstība – vides, ekonomikas un sociālo jautājumu saskaľots risinājums.  
 
Parcele – detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas pamatvienība līdz tās 
ierakstīšanai Zemesgrāmatā. 
 
Savrupmāja – brīvi stāvoša vienas vai divu ģimeľu dzīvojamā māja. 
 
Teritorijas attīstības programma – dokumentu kopums, kurā noteikti teritorijas attīstības 
mērķi, uzdevumi, to izpildes līdzekļi un secība. 
 
Teritorijas plānojums – dokuments, kurā rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā 
un atļautā izmantošana (kā arī apbūve, infrastruktūra, labiekārtojums) un šīs izmantošanas 
ierobeţojumi. 
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TEKSTĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 
CSDD – Ceļu satiksmes drošības departaments 
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
RVP - Reģionālā vides pārvalde 
LAD – Latvijas Autoceļu direkcija 
LR - Latvijas Republika 
MK – Ministru Kabinets 
LVĢMA- Latvijas Vides , ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
VZD – Valsts zemes dienests 
SVA– Sabiedrības veselības aģentūra 
SIA – uzľēmējsabiedrība ar ierobeţotu atbildību 
p/u – pašvaldības uzľēmums 
NAI – notekūdeľu attīrīšanas iekārtas 
NĪLM – nekustamā īpašuma lietojuma mērķis 
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IEVADS 

 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar Latvijas Republikas 26.06.2002. 
„Teritorijas plānošanas likumu” un Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.883. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, un pamatojoties uz Smiltenes pagasta 
padomes 2004. gada 20. janvāra lēmumu Nr.1.3.§ un darba uzdevumu teritorijas plānojuma 
izstrādei  
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojums balstās uz 1999. gadā izstrādāto Smiltenes pagasta 
attīstības programmu un kopā ar to veido Smiltenes pagasta attīstības plānu. Pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir ietverta informācija par vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas 
esošo izmantošanu, noteikta plānotā un atļautā teritorijas izmantošana ar perspektīvu uz 
divpadsmit gadiem.  
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojums sastāv no Paskaidrojuma raksta, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem, grafiskās daļas- kartēm mērogā 1:10 0000, un 
pārskata par plānojuma izstrādi.   
 
Paskaidrojuma rakstā ietverts sociāli ekonomisks raksturojums, to ietekmējošie faktori, 
attīstības tendences, teritorijas telpiskās struktūras, zemju izmantošanas infrastruktūras 
nodrošinājuma raksturojums u.c. informācija. Paskaidrojuma raksta sagatavošanā izmantoti 
pašvaldības rīcībā esošie un valsts statistikas dati.  
Paskaidrojuma rakstā pamatoti teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi, kas noteikti 
atbilstoši Smiltenes pagasta attīstības vīzijai, tiesisko aktu, augstākstāvošo plānošanas 
dokumentu, valsts institūciju nosacījumiem, kā arī sadarbojoties ar blakus esošo teritoriju 
pašvaldībām.  
Paskaidrojuma raksta pielikums ir teritorijas plānojuma grafiskā daļa – teritorijas pašreizējās 
izmantošanas karte mērogā 1 : 10 000. 
 

Saistošā daļa satur nosacījumus un aprobeţojumus Smiltenes pagasta teritorijas turpmākajai 
izmantošanai. Saistošās daļas pielikums ir Smiltenes pagasta teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas karte mērogā 1 : 10 000. 
 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta, ľemot vērā: 
 esošo teritorijas izmantošanu (zemes lietojuma veidu, līdzšinējo izmantošanu); 
 valsts mēroga nozaru attīstības dokumentos, Vidzemes reģiona plānošanas dokumentos un 

Valkas rajona plānojumā definētos nosacījumus; 
 sociāli ekonomisko situāciju Smiltenes pagastā un apkārtējās teritorijās (īpaši Smiltenes 

pilsētā), reģiona un valsts mēroga attīstības tendences; 
 normatīvo aktu prasības un valsts institūciju izsniegtos nosacījumus Smiltenes pagasta 

teritorijas plānojumam; 

 zemes īpašnieku, Smiltenes pagasta iedzīvotāju, Smiltenes pagasta padomes redzējumu par 
teritorijas turpmāko izmantošanu. 

 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa sagatavota digitāli (ar Microstation 
programmas palīdzību) uz Valsts zemes dienesta rīcībā esošās Smiltenes pagasta teritorijas 
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topogrāfiskās kartes pamatnes, kas sagatavota atbilstoši valstī vienotās topogrāfiskās kartes 
specifikācijai, piesaistīta koordinātu sistēmai LKS – 92, ietverot kadastra informāciju mērogā 1 : 
10 000.  
 
 
 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATPRINCIPI UN MĒRĶI 

 

Atbilstoši „Teritorijas plānošanas likumam” noteikti Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādes pamatprincipi: 

 Ilgtspējīgas attīstības princips– teritorijas plānojuma izstrādē galvenā uzmanība vērsta 
uz dabas vides, kultūrvides, resursu un saimnieciskās darbības sabalansētu attīstību.  

 Interešu saskaņotības princips– teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot zemes 
izmantošanas un lietošanas, vides aizsardzības u.c. likumdošanā noteiktās prasības, ľemot 
vērā esošās nacionālās programmas un nozaru attīstības plānus, valsts institūciju sniegtos 
nosacījumus, kā arī ietverot pašvaldības, uzľēmēju un iedzīvotāju paustos viedokļus. 

 Nepārtrauktības un pēctecības princips– teritorijas plānojums izstrādāts, ľemot vērā 
pagasta teritorijas plānošanas dokumentus, zemes ierīcības materiālus, meliorācijas plānus, 
meţu ierīcības plānus, izpētes darbos un plānos paustos secinājumus un ieteikumus 
teritorijas izmantošanai.  

 Atklātības un sabiedrības līdzdalības princips– plānojuma izstrādes laikā, sākot ar 
plānojuma procesa uzsākšanu, tiek nodrošināta iedzīvotāju informēšana un dotas iespējas 
izteikt savu viedokli un priekšlikumus. 

 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērķis-   
 
noteikt vispiemērotāko Smiltenes pagasta teritorijas izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, kā arī pašvaldības, vietējo iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju 
intereses, lai: 

 veicinātu Smiltenes pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību, 
 veidotu pievilcīgu dzīves un uzľēmējdarbības vidi Smiltenes pagastā, 
 izmantotu priekšnoteikumus Smiltenes pagasta ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, radot 

sabiedriski aktīvu un nozīmīgu Smiltenes novada teritorijas daļu. 
 
 

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA PIELIETOJUMS 

 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats pagasta teritorijas izmantošanai 
turpmākajos 12 gados un nosaka teritorijas atļauto izmantošanu un šīs izmantošanas 
ierobeţojumus.  
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Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus un uzsākot jebkuru 
zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robeţu pārkārtošanu, būvprojektēšanu un 
būvniecību, arī esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, teritorijas labiekārto-
šanu, rekultivāciju, meliorāciju, zemes transformāciju (pārveidošanu), zemes dzīļu izmantošanu 
un citu saimniecisko darbību Smiltenes pagasta teritorijā. 
Plānojums tiek pārskatīts sekojošos gadījumos: 
 tiek ievēlēta jauna pašvaldība, 
 ir stājušies spēkā rajona plānojuma grozījumi, reģiona vai nacionālais plānojums, kura 

prasības attiecināmas uz pagasta teritoriju, 
 beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks.  

Nepieciešamības gadījumā teritorijas plānojumā ir izdarāmi grozījumi. Ierosināt grozījumus ir 
tiesības Smiltenes pagasta padomei, fiziskām personām un juridiskām personām saskaľā ar 
pastāvošo likumdošanu. Grozījumu ierosinājumi ir jāpamato, izmaiľu procesam jābūt atklātam, 
ietverot sabiedrisko apspriešanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktīvu nosacījumus un 
minēto procesuālo kārtību. Izmaiľas, kuras nav būtiskas un nemaina plānojumā izdalīto 
teritorijas primāro izmantošanas veidu, ir uzskatāmas par teritorijas plānojuma precizējumiem. 
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PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA.  
PĀRSKATS PAR LĪDZŠINĒJIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

 

 
Nacionālais līmenis 
 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma  izstrāde uzsākta pirms Nacionālā plānojuma spēkā 
stāšanās spēkā. Uz Smiltenes pagasta teritoriju attiecas līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma 
daļa-  14.02.2006. MK noteikumi Nr.142. „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības 
teritorijām”, kā arī iepriekš spēkā esošie 09.12.2003. MK noteikumi Nr. 684. “Noteikumi par 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, kuri par nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām noteica zemes, kurās nogabala zemes kvalitātes novērtējums 
nav zemāks par 50 ballēm un nogabala platība nav mazāka par 50 ha. Smiltenes pagasta 
teritorijas plānojumā attēloti arī nogabali, kas ir mazāki par 50 ha, lai parādītu vērtīgās 
lauksaimniecības zemes.  
 
Tiek turpināts darbs pie nacionālā plānojuma sadaļām ”Valsts teritorijas apdzīvojuma struktūra” 
un “Nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritorijas”.  
 
Smiltenes pagastā pašlaik nevar izdalīt apdzīvotās vietas atbilstoši valsts teritorijas 
apdzīvojuma struktūras noteikumu projektam. Pagasta administratīvās funkcijas atrodas 
Kalnamuiţas ciemā, kas daļēji atbilst visām vietējiem centriem definētajām prasībām1, (sīkāk 
skat. 1.4.4.2. sadaļu Apdzīvojuma raksturojums), un funkcionāli lielā mērā saistīts ar Smiltenes 
pilsētu.  
 
Smiltenes pagasta teritorijā nav nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritoriju2.  
Stājoties spēkā Nacionālajam plānojumam, būs nepieciešams pārskatīt pašvaldības teritorijas 
plānojumu, saskaľot un nepieciešamības gadījumā – papildināt vai precizēt. 
 
 
 

Reģiona līmenis 

Vidzemes reģiona teritorijas plānojuma projekts ir izstrādes stadijā.  
Smiltenes pagasta teritorija Vidzemes reģiona teritorijas plānojuma kontekstā (skat. 1. attēlu), 
attīstās kā lauksaimniecībai nozīmīga teritorija- t.i. teritorija, kurā ir potenciāls konkurētspējīgai 
lauksaimniecībai un lauksaimniecība tiek noteikta kā prioritāte, to saglabājot, attīstot un 
atbalstot, kā arī ainaviski nozīmīga teritorija. 

                                                 
1
 Atbilstoši valsts teritorijas apdzīvojuma struktūras noteikumu projektam Vidzemes reģiona Teritorijas plānojuma 

2007.-2027. projektā definētas prasības vietējas nozīmes centram: iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā – ne mazāk 
par 500, vietējās nozīmes centrā jābūt pieejamiem sekojošiem pakalpojumiem:  valsts un pašvaldības pakalpojumi, 
pamatskolas, bibliotēkas esamība, publiska interneta pieejamība, pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība, 
sociālās aprūpes dienesta un primārās veselības aprūpes iestāžu esamība, sabiedriskā transporta pieejamība, pasta 
pakalpojumi; melnā seguma ceļa savienojums ar pilsētām vai reģionālas, nacionālas nozīmes autoceļu. 
2
 MK noteikumu projekts “Nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritorijas”  
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1. attēls  

Vidzemes reģiona vēlamās telpiskās struktūras vīzija 
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Lai nodrošinātu lauksaimniecības attīstību un intensīvu lauksaimniecības zemju izmantošanu, 
reģiona teritorijas plānojums paredz sekojošas rīcības: 
 
 attīstīt intensīvo lauksaimniecību teritorijās, kuras ir nacionālās nozīmes LIZ un rajonu 

plānojumos noteiktas kā rajonu nozīmes LIZ, 

 nepieļaut nacionālās nozīmes LIZ un rajonu nozīmes LIZ transformēšanu citos zemes 
lietojuma veidos- apmeţošana (jebkurš apmeţošanas priekšlikums rūpīgi jāapsver teritorijas 
plānojuma ietvaros), un transformācija apbūvei,  

 sekmēt esošo un jaunu lauksaimniecības uzľēmumu izveidošanu un darbību, veidojot 
produktīvas un tehnoloģiski modernas saimniecības,   

 ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādi saistītos uzľēmumus  izvietot reģionālā līmeľa 
infrastruktūras tuvumā un teritorijās, kurās agrāk bijuši nozīmīgi lauksaimniecības 
produkcijas raţošanas uzľēmumi vai objekti, 

 palielināt reģiona profesionālo lauksaimniecības mācību iestāţu (Smiltene, Priekuļi, 
Jāľmuiţa u.c.) lomu, tām kļūstot par informācijas un zināšanu izplatīšanas centriem lauku 
apvidos.  

 
Attīstot Smiltenes pagasta teritoriju kā ainaviski nozīmīgu teritoriju un saglabājot un nostiprinot 
Vidzemes ainavas daudzveidību un savdabību, Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā tiek 
izvirzītas sekojošas rīcības: 
 īstenot saskaľotu zemes izmantošanas politiku, lai reģiona ainaviskās vērtības netiktu 

degradētas tuvredzīgu un neapdomātu aktivitāšu dēļ 
 turpināt tradicionālo zemes izmantošanas veidu un saimniecisko darbību, jaunajām 

tehnoloģijām nenonākot pretrunā ar ainaviskajām vērtībām, 
 attīstīt uzľēmējdarbību un tūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistībā ar ainavu 

telpas kvalitātes palielināšanu,  
 uzturēt un kopt ainavu, saglabājot reljefu, attīstot tā atsevišķos elementus,  
 veidot jaunu ainavu nesakoptās, pamestās un degradētās teritorijās. 
 saglabāt un attīstīt Vidzemei tradicionālās apbūves raksturu, viensētas un to grupas, 

raksturīgo formu, siluetu un mērogu, estētiskās vērtības, būvniecības tradīcijas,  
 saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tradīciju izkopšanu un pārmantojamību, 
 uzlabot esošās kultūrainavas kvalitāti, veidojot jaunus, ainavā integrētus mākslīgās ainavas 

elementus, 

 attīstīt un sakārtot pamata un sociālo infrastruktūru. 

 

Vidzemes reģiona teritorijas plānojuma projektā Smiltenes pagasta teritorija atrodas t.s. 
Smiltenes pilsētas urbānajā areālā. Urbāno areālu veido pilsētas un piepilsētu apbūve – ciemi, 
kuri atrodas daţu kilometru attālumā no pilsētas, kā arī viensētas un viensētu grupas, kuras 
savstarpēji atrodas līdz 500 m attālumā. Šīm teritorijām raksturīga izteikta sasaiste ar pilsētu, 
tajās izmanto kopēju sabiedrisko transportu, komunālo pakalpojumu un pamata infrastruktūru; 
lielākā daļa iedzīvotāju ikdienā izmanto pilsētas piedāvātos pakalpojumus. 

Reģiona teritorijas plānojums paredz pilsētām kopā ar to apkārtnes teritorijām (urbānajiem 
areāliem) izstrādāt telpiskās attīstības stratēģijas un veidot kopēju telpiskās attīstības politiku 
par: 

 mājokļiem, sabiedriskā transporta pakalpojumiem un objektiem,  
 velosipēdu celiľu tīklu starp lauku apdzīvotajām vietām un pilsētu, 
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 inţeniertehnisko komunikāciju izmantošanu,  
 pašvaldības pakalpojumu pieejamību,   
 neizmantoto teritoriju un ēku izmantošanu, 
 zaļo zonu saglabāšanu un rekreācijas teritoriju veidošanu. 

 
Lai saglabātu lauku apdzīvojumu un tā identitāti, pamata pakalpojumu pieejamību un vides 
sakoptību, reģiona teritorijas plānojums izvirza vidēja termiľa mērķi novada nozīmes centriem- 
izmantot šo centru novietojumu un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu, specializējoties 
attīstībā gan kā lauku teritoriju atbalsta centriem, gan kā pakalpojumu centriem transporta 
koridoros, gan kā tūrisma  vai konkrēta uzľēmējdarbības veida attīstības centriem. Tas 
panākams ar sekojošām rīcībām: 
 jāattīsta un jānodrošina pamata pakalpojumi; 
 jāveido lauku un pilsētu sadarbība, stiprinot pilsētu lomu lauku teritoriju atbalstam. 

 

 

Rajona līmenis 

Valkas rajona teritorijas attīstību nosaka rajona attīstības programmas, kas apstiprināta ar 
Valkas rajona padomes 30.11.2000. lēmumu protokols Nr.31. 1.§, izvirzītajiem mērķiem un 
pamatnostādnēm, un 2003. gadā apstiprināto Valkas rajona teritorijas plānojumu. Pašlaik 
notiek Valkas rajona Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.  

Teritorijas plānojums parāda Valkas rajona teritorijas pašreizējo, plānoto un atļauto 
izmantošanu un šīs izmantošanas ierobeţojumus. Valkas rajona teritorijas plānojums 
24.09.2003. pieľemts kā saistošie noteikumi. Kartes sastādītas mērogā 1:100 000. 
Perspektīvas izmantošanas teritorijas un to robeţas uzrādītas mērogam atbilstošas 
ģeneralizācijas pakāpē. Rajona plānojums nosaka, ka izstrādājot vietējo pašvaldības teritorijas 
plānojumus, jāprecizē plānotās un atļautās teritoriju izmantošanas veidu robeţas un objektu 
izvietojums atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par teritorijas plānojumiem” mērogā 1:25 
000 vai 1:10 000.  
 
Rajona plānojums izvirza Smiltenes pagasta teritorijas plānojumam prasības atsevišķām 
teritorijām: 
 
Lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām: 
Meliorētās lauksaimniecības zeme- jāprecizē meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
robeţas un jānosaka rīcība meliorācijas sistēmu saglabāšanai, jāizstrādā meliorācijas objektu 
apsaimniekošanas shēma. 
Nemeliorētās lauksaimniecības zemes- pagasta plānojumā jāprecizē potenciāli iespējamo 
gruntsūdens piesārľojuma zonas. Ieteicams parādīt transformējamās lauksaimniecības zemes. 

 
Saskaľā ar Valkas rajona teritorijas plānojuma 1.redakciju, Smiltenes pagasta teritorijas 
plānojumā tiek ľemtas vērā nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, t.sk. 
arī nogabali, kas ir mazāki par 50 ha. Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
attēlotas teritorijas esošās izmantošanas kartē.  
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Lauksaimniecības zemes transformācija citos zemes izmantošanas veidos pieļaujama tikai ar 
reģionālās Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes un Valmieras reģionālās vides pārvaldes 
atļauju un to saskaľojot ar rajona padomes attīstības daļas vadītāju. Zemes īpašnieki un 
nomātāji nedrīkst pieļaut augsnes auglības samazināšanos. Lai veicinātu zemju konsolidāciju un 
nepieļautu sadrumstalotības palielināšanos, Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā jānosaka 
minimālo platību ierobeţojumi pie zemes īpašumu pārdošanas vai mantošanas. Rajona 
plānojums iesaka viena īpašnieka saimniecībās pie tās īpašnieku maiľas noteikt minimālo 
pieļaujamo zemes pārdošanas vai mantošanas platību, lai nepieļautu zemes sadrumstalošanos. 
Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos jānosaka pirmpirkuma tiesības lauksaimniecības zemju 
pierobeţniekiem šo zemju pārdošanas gadījumā.  
 
Mežu teritorijām- rajona plānojumā noteiktajiem saimnieciskajiem meţiem Vietējo 
pašvaldību plānojumos jāparāda īpaši aizsargājamie meţa iecirkľi un, saskaľojot ar Valsts 
Meţa dienestu, jānosaka to izmantošanas un apsaimniekošanas reţīms.  
Saudzējamos meţos aizliegta transformācija citos zemes izmantošanas veidos, kā arī kailciršu 
ierīkošana. Ieteicams parādīt bioloģiski daudzveidīgos meţus (CORINES teritorijas un atslēgu 
biotopus) un, saskaľojot ar Valsts Meţa dienestu, noteikt to izmantošanas un 
apsaimniekošanas reţīmu. 
 
Apbūves teritorijām: 
 
Pilsētas apbūves un tehniskās apbūves teritorijām rajona plānojums nenosaka īpašus 
noteikumus.  
 
Vasarnīcu un dārzu apbūvi nedrīkst nekontrolēti transformēt citos zemes izmantošanas veidos 
(pilsētas apbūvē, meţā utt.). Pieļaujama vasarnīcu un dārzu apbūves transformēšana ģimenes 
māju apbūvē, ja ir nodrošinājums ar nepieciešamajām inţenierkomunikācijām (centralizēto 
ūdensapgādi, kanalizācijas tīkliem vai lokālajām attīrīšanas ietaisēm ēku grupām), 
nepieciešama pareizu parametru ielu izveide, pēc detālplānojuma izstrādes. 
 
Lauku apbūvē (ciemu, viensētu apbūve) nav pieļaujama ģimenes māju celtniecība 
zemesgabalos, kuri ir mazāki par 1200 m2.  
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā jāprecizē un jānosaka lauku apdzīvoto vietu robeţas. 
 
Valsts un rajona nozīmes derīgo izrakteľu atradnēm (lielākām par 10ha): 
Derīgo izrakteľu atradľu teritorijās prioritāte, ja to pieļauj dabas aizsardzības intereses, ir 
derīgo izrakteľu ieguve. Līdz derīgo izrakteľu ieguves uzsākšanai zemi drīkst izmantot atbilstoši 
visiem iespējamiem zemes izmantošanas mērķiem, izľemot apbūvi. Pēc derīgo izrakteľu 
karjeru ekspluatācijas beigām, tos nepieciešams rekultivēt. 
 
Ūdensapgāde 

Vietējo pašvaldību teritorijas plānojumā jāparāda ūdens ľemšanas vietas un to aizsargjoslas, 
kā arī nefunkcionējošās ūdens ľemšanas vietas, kuras jātamponē. Visos teritorijas plānojumos 
jānosaka ūdens ľemšanas vieta ūdensapgādes tīklu tehnisko pasu sastādīšanai. 
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Vietējais līmenis 
 
Smiltenes pagastam 1999. gadā izstrādāta Attīstības programma, kurā minēti galvenie pagasta 
attīstības mērķi: 
1. Sakārtotas, ilgtspējīgas vides radīšana,  

 vietējo dabas resursu efektīga, ilgtspējīga un racionāla izmantošana, 
 sakārtota vides infrastruktūra, 
 videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība, 

2. uzľēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana 

 labvēlīgas vides radīšana investīciju piesaistei, 
 mazo un vidējo uzľēmumu attīstība, 
 starptautisko sakaru un sakaru ar citiem pagastiem veicināšana u.c. 

3. lauksaimnieciskās raţošanas konkurētspējas paaugstināšana 

 kooperācijas veicināšana lauksaimnieku vidū, 
 lauksaimniecības informatīvo, apmācības centru un biedrību izveide, 
 lauksaimniecības netradicionālo nozaru attīstība u.c. 

4. meţa un meţa zemju ilgtspējīga apsaimniekošana, saglabājot un palielinot bioloģisko 
daudzveidību un produktivitāti, 
 esošo uzľēmumu pārstrādes stabilitātes saglabāšana, 
 pasaules tirgū konkurētspējīgas kokapstrādes produkcijas raţošana, no izejvielu 

eksporta pārejot uz gatavās produkcijas eksportu, 
 meţā zemju raţības paaugstināšana un lauksaimnieciski un citādi neizmantojamo zemju 

apmeţošana, 
5. esošā ceļu tīkla uzturēšana, atjaunošana un izbūve, 
6. tūrisma attīstīšana un tūrisma infrastruktūras pilnveidošana: 

 tūrisma maršrutu izstrāde, 
 lauku tūrisma attīstība zemnieku saimniecībās, 
 viesnīcu servisa uzlabošana, kempinga izbūve u.c. 

7. veselības aprūpes pilnveidošana: 
 esošo medicīnas iestāţu saglabāšana un jaunu tehnoloģiju pilnveidošana, 
 daţādu finansējumu piesaiste veco ļauţu un invalīdu aprūpei, 
 sociālā dienesta un aprūpes centra izveidošana. 

8. izglītības un kultūras vides uzturēšana un pilnveidošana: 
 pieaugušo izglītības centra izveide, 
 materiālās bāzes radīšana „ielu” bērnu nodarbinātībai, 
 pedagogu un skolēnu radošā darba veicināšana u.c. 

 
 
 

 

Smiltenes pilsēta un apkārtējās pagastu pašvaldības 

 
Līdz ar to, ka Smiltenes pagasta, īpaši Kalnamuiţas attīstības notiek Smiltenes pilsētas tiešā 
tuvumā, Smiltenes pagasta plānojumā jāľem vērā Smiltenes pilsētas attīstības tendences, 
jākoordinē ar Smiltenes pilsētas plānošanas procesiem. 
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Tabulā dots pārskats par plānošanas procesiem apkārtējās pašvaldībās, kā arī teritoriju kopējie 
interešu jautājumi. 
 

1.tabula 
Apkārtējo pašvaldību teritoriju plānošana (situācija uz 01.04.2007.) 

 

Pašvaldība 
Plānojuma 

izstrādes stadija 
Kopējo interešu teritorijas 

Smiltenes 
pilsēta 

Spēkā ar 
21.08.2006. 

 Smiltenes pilsētas apvedceļš, 
 Kalnamuiţas un Smiltenes Jaunā parka 

kompleksa apsaimniekošana, 
 Brutuļu attīrīšanas iekārtas, 
 vienotu gājēju un velosipēdistu celiľu izveide, 

 Sporta, tūrisma un rekreācijas zonas, t.sk. 
„Sporta komplekss pie Tepera ezera”, 

 pilsētas komunikācijas, plānojot dzīvojamo un 
citu visa veida apbūvi. 

 

Bilskas  pagasts Spēkā ar 
22.03.2006. 

 sadarbība Gaujas sateces baseina 
apsaimniekošanas plāna izstrādē, 

 autoceļu infrastruktūras sakārtošana un 
uzturēšana,   

 sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošana, 
 sadarbība kopīgu reģionālo projektu izstrādē. 

 

Blomes pagasts Spēkā ar 
27.06.2006. 

 Abula upes baseina apsaimniekošana, Nigras 
un Mutulītes upes akvatorijas sakopšana, 
rekreācijas atbalsta punktu veidošana 

 autoceļu tīkla pilnveidošana, 
 sabiedriskā transporta maršrutu koordinēšana, 
 vasaras un sporta izklaides komplekss 

Jeberlejā, 
 

Brantu pagasts Spēkā ar 
18.08.2006. 

 sadarbība vides kvalitātes jautājumos, 
 sadarbība ES struktūrfondu projektu izstrādē. 

 

Launkalnes 
pagasts 

Spēkā ar 
27.10.2006. 

 Smiltenes pilsētas apvedceļš, 
 kopīgas atpūtas un rekreācijas teritorijas, 
 sadarbība vides aizsardzības jautājumu 

risināšanā, 
 kopīgi tūrisma maršruti. 

Plāľu pagasts Spēkā ar 
20.12.2006. 

 sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošana, 
 vienotu tūrisma maršrutu izstrādāšana, 
 vides kvalitātes jautājumi, 
 kopīgu ES struktūrfondu projektu izstrāde. 
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Administratīvi teritoriālās reformas izpētes projekts 
 
2003. gadā tika veikts pirmais izpētes projekts par Smiltenes novada izveidi; tā ietvaros tika 
paredzēts saglabāt visus pagastā esošos centrus/ciemus ar pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
 
Saskaľā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 28.06.2006. rīkojumu Nr.478. 
„Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriāla iedalījuma projekts” Smiltenes pagasta padomei 
sadarbībā ar Bilskas, Grundzāles, Palsmanes, Variľu, Launkalnes, Brantu, Blomes pagastiem un 
Smiltenes pilsētu plānots izveidot Smiltenes novadu. 
Novada teritorija aizľemtu 949.00 km2, kopējais iedzīvotāju skaits būtu 14 871. 
Lielākā daļa minēto pašvaldību novada izveidošanas intereses jau izvērtējusi 102 pašvaldību 
modeļa ietvaros.  

 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes process 
 
Teritorijas plānojumu izstrādāja Smiltenes pagasta padome, darbā iesaistot pagasta 
uzľēmējus, zemnieku saimniecības, lauksaimniecības konsultāciju dienestu, pagasta 
iedzīvotājus un to interešu grupas. 
 
Teritorijas plānojuma darba grupa veica teritorijas plānojuma izstrādes procesa koordināciju, 
teritorijas plānojuma satura izstrādāšanu, noteica sabiedriskās piesaistes formas, organizēja 
sabiedriskās aktivitātes, noteica konsultantu un ekspertu piesaistīšanas nepieciešamību. 
 
Smiltenes pagasta padome 2006. gada 17. augusta sēdē pieľēma lēmumu Nr.1.§ par pagasta 
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.  
01.09.2006.-  13.10.2006. tika organizēts sabiedriskās apspriešanas 2. posms. 
Teritorijas plānojuma 1. redakcija tika iesniegta valsts institūcijām un kaimiľu pašvaldībām 
atzinumu saľemšanai, kā arī tās tika informētas par plānoto sabiedriskās apspriešanas sapulci. 
Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2. posma laikā saľemtie valsts institūciju, 
fizisko un juridisko personu iesniegumi un atzinumi tika ľemti vērā, sagatavojot teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju. 
 
2006. gada 22. novembrī Smiltenes pagasta padomē tika pieľemts lēmums Nr. 1.§ pilnveidot 
teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem un sagatavot Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
 

2007. gada 13. martā Smiltenes pagasta padome pieľēma lēmumu ( sēdes protokols Nr.3. 
1.§), ar kuru apstiprināja Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma projekta galīgo redakciju un 
noteica, ka ar to var iepazīties un atkārtoti iesniegt atsauksmes un atzinumus laikā no 2007. 
gada 3. līdz 24. aprīlim. 
 
Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika saľemti 14 fizisku 
un juridisku personu iesniegumi, kā arī atzinumi par teritorijas plānojuma galīgo redakciju no 
visām valsts institūcijām, kam tika aizsūtīta plānojuma gala redakcija.  
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2007. gada 2. maijā Smiltenes pagasta padomes ārkārtas sēdē protokols Nr. 13. 1.§ tika 
pieľemts lēmums precizēt un pilnveidot teritorijas plānojuma galīgo redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī Valsts zemes dienesta 
informācijai par lauksaimniecības zemju vērtībām, un sagatavot Smiltenes pagasta teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju. 
 
2007. gada 16. maijā Smiltenes pagasta padome pieľēma lēmumu ( sēdes protokols Nr.3. 
1.§), ar kuru apstiprināja Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma projekta galīgo redakciju un 
noteica, ka ar to var iepazīties un atkārtoti iesniegt atsauksmes un atzinumus laikā no 2007. 
gada 23. maija līdz 14. jūnijam. 
LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”( 18.05.2007. laidiens Nr. 80.) un Valkas rajona 
laikrakstā „Ziemeļlatvija” (19.05.2007.) tika publicēti paziľojumi, kuros tika norādīts laiks, kad 
iespējams iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāliem un atkārtoti iesniegt 
atsauksmes un atzinumus. 
 
Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika saľemti 6 fizisku 
un juridisku personu iesniegumi, t.sk. viens- 51 personas parakstīts, kā arī atzinumi par 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju no valsts institūcijām, kam tika aizsūtīta plānojuma gala 
redakcija; daļa no tiem sniedz atkārtotus pozitīvus atzinumus.   

Priekšlikumu iesniedzējiem tika sagatavotas un nosūtītas motivētas atbildes vēstules ar 
attiecīgās situācijas skaidrojumu. Par saľemtajiem iesniegumiem un atbildēm uz tiem 
sagatavots ziľojums. Tika sagatavots ziľojums par institūciju atzinumiem par galīgo redakciju. 
 
2007. gada 20. jūnijā Smiltenes pagasta padome pieľēma lēmumu, protokols Nr. 10., 1.§ „Par 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pieľemšanu”. Pēc plānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanas Smiltenes pagasta padomē, 2007. gada 27. jūnijā tas tika iesniegts 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma sniegšanai. 
2007. gada 13. septembrī tika saľemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinums par Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. Tajā ierosināts 
papildināt Paskaidrojuma rakstu un precizēt saistošo noteikumus.  

Pēc teritorijas plānojuma pilnveidošanas atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas atzinumam, ar Smiltenes pagasta padomes 2007.gada 26. septembra sēdes lēmumu 
( protokola Nr.16 §1.) tika apstiprināts Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. 
gadam  un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6.  "Smiltenes pagasta teritorijas 
plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". 

Iedzīvotājiem un institūcijām tika dota iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju saskaľā ar MK noteikumu Nr.883. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 43.punktu. Pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāli plānojuma 
galīgās redakcijas apspriešanas laikā tika izstādīti Smiltenes pagasta telpās, kā arī ievietoti 
pagasta mājas lapā www.smiltpag.lv.  
 
Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika saľemti 6 fizisku 
un juridisku personu iesniegumi, t.sk. viens- 51 personas parakstīts, kā arī atzinumi par 

http://www.smiltpag.lv/


 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. PASKAIDROJUMA RAKSTS                 

 

 

Smiltenes pagasta padome 19 

teritorijas plānojuma galīgo redakciju no valsts institūcijām, kam tika aizsūtīta plānojuma gala 
redakcija; daļa no tiem sniedz atkārtotus pozitīvus atzinumus.   

Priekšlikumu iesniedzējiem tika sagatavotas un nosūtītas motivētas atbildes vēstules ar 
attiecīgās situācijas skaidrojumu. Par saľemtajiem iesniegumiem un atbildēm uz tiem 
sagatavots ziľojums. Tika sagatavots ziľojums par institūciju atzinumiem par galīgo redakciju. 
 
2007. gada 20. jūnijā Smiltenes pagasta padome pieľēma lēmumu, protokols Nr. 10., 1.§ „Par 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pieľemšanu”. Pēc plānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanas Smiltenes pagasta padomē, 2007. gada 27. jūnijā tas tika iesniegts 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma sniegšanai. 
2007. gada 13. septembrī tika saľemts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinums par Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. Tajā ierosināts 
papildināt Paskaidrojuma rakstu un precizēt saistošo noteikumus.  
 

Pēc teritorijas plānojuma pilnveidošanas atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas atzinumam, ar Smiltenes pagasta padomes 2007.gada 26. septembra sēdes lēmumu 
( protokola Nr.16 §1.) tika apstiprināts Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. 
gadam  un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6.  "Smiltenes pagasta teritorijas 
plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". 

 
LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”( 28.09.2007. laidiens Nr. 157.) un Valkas rajona 
laikrakstā „Ziemeļlatvija” (29.09.2007.) tika publicēti paziľojumi par Smiltenes pagasta 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu, kā arī norādīta iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma 
galīgās redakcijas materiāliem. 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojums stājās spēkā ar dienu, kad paziľojums par lēmumu tika 
publicēts laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”. 
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SMILTENES PAGASTA TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 

 
Smiltenes pagasta portrets 2007. gada sākumā 

 
Teritorija • Teritorijas platība – 

6816.1 ha, t.sk. 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes – 
63.7% 

• Teritorijas platība, struktūra un dabas 
apstākļi pamato izvēles iespējas nekustamo 
īpašumu daudzveidīgai funkcionālai 
izmantošanai: mājokļa attīstībai, 
saimnieciskai darbībai kā lauksaimniecības, 
tā raţošanas vai pakalpojumu sfērā.  
 

Iedzīvotāji • 1223 pastāvīgo 
iedzīvotāju, t.sk.  
• Līdz darbaspējas 
vecumam iedzīvotāju 
īpatsvars – 18.2% (224), 
darbaspējas vecumā -
63.9% (788), virs 
darbaspējas vecuma- 
17.1% (211) . 

• Viena no labvēlīgākajām 
demogrāfiskajām situācijām un vieni no 
pozitīvākajiem iedzīvotāju dabiskās kustības 
izmaiľu rādītājiem starp Valkas rajona 
pašvaldībām. 
• Iedzīvotāju skaits, labvēlīgā 
vecumstruktūra un pozitīvas iedzīvotāju 
dabiskās kustības izmaiľas raksturo 
darbaspēka kā resursa cerīgu 
nodrošinājumu teritorijā šobrīd un nākotnē. 
 

Apdzīvojuma 
struktūra 

• Apdzīvotības blīvums 
vidēji 17 cilvēki/km2. 
• Lielākās apdzīvotās 
vietas: 
Kalnamuiţa, 
Brutuļi , 
 

• Raksturīga iedzīvotāju, aktivitāšu un 
pakalpojumu koncentrācija Smiltenes 
pilsētas tuvumā, kur veidojas savdabīga 
situācija apbūves, infrastruktūras attīstības, 
pakalpojumu pieejamības jomās).  
• Noturīgs pieprasījums pēc zemes 
individuālās apbūves vajadzībām 
 

Teritorijas 
struktūra 

• Vāji viļľots līdzenums, 
ar nelielām relatīvā 
augstuma izmaiľām. 
• Dominē meliorētas, labi 
iekoptas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes. 
. 

• Lauksaimniecības zemju auglība pamato 
lauksaimniecības attīstības iespējas. 
• Teritorija nav bagāta ar ievērojamiem 
virszemes ūdeľu u.c. rekreatīva rakstura 
resursiem. 
• Inţenierģeoloģiskā struktūras rakstura, 
vides un u.c. dabas apstākļu ziľā teritorijā 
nepastāv būtiski ierobeţojumi būvniecības 
u.c. saimniecisko aktivitāšu realizācijai. 
 

Zemes 

īpašumu 
struktūra 

• 2007.g. sākumā VZD 
kadastrā reģistrēti 839 
zemes īpašumi un 
lietojumi. 
 

• Lielākais teritorijas īpatsvars atrodas 
fizisko personu īpašumā un lietojumā (86 
%). 
• Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo 
zemju īpatsvars ir neliels un sastāda 103.6 
ha - 1.5%. 
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Nekustamā 
īpašuma 
tirgus 

• Visai augsts nekustamā 
īpašuma tirgus darījumu 
apjoms  salīdzinājumā ar 
citām Valkas rajona lauku 
pašvaldībām. 
 

• izdevīgais transportģeogrāfiskais 
stāvoklis un infrastruktūras attīstības 
līmenis nosaka pievilcību un salīdzinoši 
augstu tirgus vērtību zemes īpašumiem 
Smiltenes pagasta teritorijā.  

Uzņēmēj-
darbība 

• Pagasta teritorijā 
darbojas ap 90 
uzľēmumu:  

• Teritorijai raksturīga attīstīta uzľēmēj-
darbība daţādās jomās: raţošanas, 
lauksaimniecības, pakalpojumu jomā.  
 

Ienākumu 
līmenis 

• Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis sastāda 228.15 
tūkstoši latu 
 

• Smiltenes pagasts kopumā viens no 
lielākajiem nodokļu maksātājiem Valkas 
rajonā. 

Sociālās 

 infra-
struktūras 
attīstība 

• Pagastā nav savas   
izglītības iestādes, t.sk., 
sākumskolas, vidējās 
izglītības, interešu izglītības 
(mūzikas skola, sporta 
centrs) iestādes, ir 
pirmsskolas izglītības 
iestāde, tehnikums, sporta 
būves, bibliotēka, parks. 
 

• Smiltenes pilsētas tuvuma dēļ pagasta 
iedzīvotājiem ir nodrošinātas plaša spektra 
izglītības ieguves iespējas, 
pamatpakalpojumi veselības aprūpes un 
sociālās palīdzības, kultūras un sporta 
jomās.  
 

Pašvaldības 
sociāli 
ekonomiskais 
attīstības 
līmenis 

• Pašvaldību attīstības 
rangā3 2005.gadā 72. vieta 
starp 127 Vidzemes vietējā 
līmeľa pašvaldībām 
(47.vieta 2004.) un 13. 
vieta starp Valkas rajona 
pašvaldībām. 
 

• Smiltenes pagasts – ekonomiski vidēji 
attīstīto teritoriju skaitā Valkas rajonā.  

 

 
 
SMILTENES PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI: 
 
 ģeogrāfiskais stāvoklis. Smiltenes pagasts atrodas 132 km no Rīgas, 40 km no Valkas, 36 

km no Valmieras, 55 no km no Cēsīm. Tuvums šiem attīstības centriem nosaka teritorijas 
priekšrocības darba vietu izvēles, produkcijas noieta tirgus, pakalpojumu pieejamības ziľā, kā 
arī nekustamo īpašumu attīstībai, salīdzinot ar apkārtējām teritorijām 
 atrašanās Smiltenes pilsētas ietekmes areālā: 

o daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība pilsētā, 
o darba vietas Smiltenes pilsētā, 

                                                 

3Reģionu attīstība Latvijā, 2006. 
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o produkcijas noieta tirgus, 
o pilsētai pielīdzināmas, straujākas inţeniertehniskās apgādes un infrastruktūras 

attīstība (gāze, optiskais telekomunikāciju kabelis, ūdens apgādes sistēma); 
o vēsturiski Smiltenes pagastā atradušās iecienītas Smiltenes iedzīvotāju atpūtas 

un sporta aktivitāšu vietas. 
 blīvs esošais ceļu tīkls- Valkas, Smiltenes un Strenču ceļu virziena ceļi šķērso smiltenes 

pagastu un, nodrošina ērtas satiksmes iespējas, kā arī apkārtējo teritoriju un centru 
sasniedzamību. izdevīgais transportģeogrāfiskais stāvoklis, ērta sabiedriskā transporta kustība, 
pakalpojumu pieejamība un pievilcīga vide pamato smiltenes pagasta kā saistošas dzīves vietas 
attīstības iespējas 
 augstvērtīgas lauksaimniecības zemes, 
 tehnikuma esamība- jaunieši, inovācijas..... 
 teritoriju esamība daudzpusīgai saimnieciskai darbībai un attīstībai,  
 dabas daudzveidība un kultūrvēsturisko vērtību esamība, kas vienlaikus nerada 

apgrūtinājumu saimnieciskai darbība. 
 

Sadarbībā ar pagasta padomes deputātiem un speciālistiem, kā arī ľemot vērā sabiedriskās 
apspriešanas laikā iedzīvotāju iesniegtos priekšlikumus un teritorijas attīstības 
priekšnoteikumus, izstrādāta Smiltenes pagasta teritorijas attīstības vīzija. 

 
 

SMILTENES PAGASTA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA  

Smiltenes pagasts, izmantojot Smiltenes pilsētas klātbūtni, attīstās kā pilsētai līdzvērtīga, ātri 
augoša, bet, vienlaikus kvalitatīva, tīra un veselīga dzīves vide, kurā apvienojas lauku 
saimniekošanas, atpūtas un dzīves vietas funkcijas. 

Smiltenes pagasta vērtība ir pagasta iedzīvotāji, un tiem tiek piedāvātas ērtas un daudzveidīgas 
dzīvošanas iespējas pagastā (piedāvājot mājokļus no daudzdzīvokļu līdz individuālai un lauku 
apbūvei) ar iespēju ērti un ātri nokļūt Smiltenes pilsētā uz darbu un pēc pakalpojumiem.  

Smiltenes pagasts orientējas uz Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem, piedāvājot sportošanas un 
atpūtas iespējas nedēļas nogalēs. 

Smiltenes pagasta vērtība ir uzľēmumi, kas meklē teritorijas videi draudzīgu raţotľu 
izvietošanai. 

Darījumu, raţošanas un dabas teritorijas apvienojas ar Vidzemei raksturīgo lauku saimniecību 
un viensētu ainavu. Lauksaimniecība attīstījusies augstvērtīgākajās lauksaimniecības zemēs, 
pateicoties Smiltenes pilsētas uzľēmējdarbību atbalstošo pakalpojumu un noieta tirgus 
tuvumam.  

Lielākā iedzīvotāju koncentrācija ir Kalnamuiţā, kas vienlaikus ir izglītības, sporta un atpūtas 
vieta.  

Ir saglabāta Kalnamuiţas kultūrvēsturiskās apbūves vērtība- atjaunotais muiţas komplekss.  
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SMILTENES PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 

 Attīstīt Smiltenes pagastu par pievilcīgu dzīves un darba vietu.  
 
 Izmantojot Smiltenes pilsētas sasniedzamības priekšrocības, veicināt esošo 

uzľēmumu  attīstību un jaunu darbavietu veidošanu, piesaistot teritorijai jaunus 

iedzīvotājus un uzľēmējus. 

 
 
 

PAGASTA PADOMES DARBĪBAS PRIORITĀTES 

 Nodrošināt pagastā pievilcīgu pakalpojumu kopumu, piedāvāt izdevīgākus 
nosacījumus dzīvošanai un saimniecisko aktivitāšu norisēm novadā, 
salīdzinājumā ar citām teritorijām līdzīgā attālumā no Smiltenes. 

 
 Veidot pašvaldības teritorijā patīkamu dzīves telpu un biznesa vidi. 

 

 Popularizēt teritorijas priekšrocības. 

 
 

GALVENIE UZDEVUMI STRATĒĢISKO MĒRĶU REALIZĒŠANĀ 

 Uzľēmējdarbības attīstības veicināšana. 
 
 Daudzveidīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu piedāvājuma (izglītības 

iespējas, sabiedriskā kārtība (droša vide), veselības aizsardzība, sociālā palīdzība) 
nodrošināšana. 

 
 Kvalitatīvāku un lētāku komunālo pakalpojumu nodrošināšana kā Smiltenes 

pilsētā! 
 
 Servisa pakalpojumu attīstības veicināšana (sabiedriskā ēdināšana, brīvā laika 

pavadīšanas iespējas). 
 
 Mājokļa sektora attīstības veicināšana. 

 
 Labiekārtotas vides veidošana. 

 

 Pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšana.  
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I nodaļa. TERITORIJAS ESOŠĀS IZMANTOŠANAS RAKSTUROJUMS  
 

 

1.1. Vispārīgs teritorijas fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

 
Smiltenes pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Vidzemes reģionā. Administratīvi 
Smiltenes pagasts ir viens no Valkas rajona 17 pagastiem un atrodas tā dienvidaustrumu daļā.  
Dienvidos pagasts robeţojas ar Smiltenes pilsētu un Brantu pagastu, rietumos ar Blomes 
pagastu, ziemeļos ar Plāľu pagastu, austrumos ar Bilskas pagastu un dienvidaustrumos ar 
Launkalnes pagastu. 
Smiltenes pagasta teritoriju šķērso Valsts nozīmes autoceļi: Valmiera – Smiltene; Smiltene – 
Valka; Smiltene – Strenči; Blome – Birzuļi - Palsmane; Smiltene – Mēri – Lobērģi, kas sekmē 
citu reģiona apdzīvoto vietu sasniegšanu. Attālums līdz rajona centram – 40 km, līdz Rīgai 132 
km. 
 
Smiltenes pagasta teritorijas fiziski ģeogrāfiskos apstākļus nosaka teritorijas atrašanās 
Vidusgaujas ieplakā, Vidzemes augstienes ziemeļu nogāzē, Tālavas zemienē. Pagasta teritorijā 
iestiepjas Meţoles pauguraine Dienvidu daļā no Blomes puses un Smiltenes pilsētas. Lielākā 
pagasta teritorijas daļa Rietumu, ZR virzienā atrodas Trikātas pacēlumā. Austrumu daļu 
Aumeistaru pauguraine. Pēc tektoniskā novietojuma Smiltenes pagasts iekļaujas Baltijas 
vairoga D nogāzē, Valmieras Lokno valnī. Tikai neliela R daļa iestiepjas Limbaţu kāplē. Neliela 
daļa A ir kristāliskā pamatklināja virsā un Kaledonijas struktūrstāva nogulumos. 
 
 
1.1.1. Ģeoloģija un hidroģeoloģija 
 

Tālavas zemienes un Meţoles pauguraines pamatā ir nelīdzens pamatieţu pacēlums, ko daļā 
teritorijas veido Pļaviľu, Salaspils, Daugavas un Katlešu svītas karbonātieţi, māli un 
smilšakmeľi. Pamatklintāja virsma ir nelīdzena un tā pazeminās D un DA virzienā. Nogulumieţu 
segu veido kembrija, ordovika, silūra, devona, un kvartāra perioda ieţi. 
 
Pamatieţus sedzošo  kvartāra nogulumu biezums šajā teritorijā ir ap 10 – 20 metru, un virzienā 
uz Vidzemes augstienes centrālo daļu to biezums pieaug.  
Kvartāra nogulumu segas uzbūves īpatnību apzināšana ir svarīgs saimnieciskās attīstības 
priekšnoteikums. Ar tiem saistītas būvmateriālu izejvielu (smilts, smilts - grants, mālu) 
saldūdens kaļķieţi, kūdras atradnes, arī ekoloģiskās problēmas (grunts un gruntsūdeľu 
piesārľojums), inţenierbūvju un komunikāciju ierīkošana. Šajos nogulumos sastopamie ūdeľi 
diezgan plaši tiek izmantoti lauku saimniecību ūdensapgādē. Teritorijas lielākajā daļā kvartāra 
nogulumu virsējā kārtā dominē nešķiroti fluvioglaciālie nogulumi – smilts, grants, granšaina 
smilts ar oļiem. Pagasta ziemeļu daļā ir purvu nogulumi, kūdra, bet dienvidu un dienvidrietumu 
daļā- aluviālie nogulumi, smilts un grants. 
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1.1.2. Reljefs 
 
Galvenā loma Smiltenes pagasta mūsdienu reljefa veidošanā ir pēdējam kontinentālajam 
apledojumam - Baltijas apledojumam.  
 
Reljefu veido Vidusgaujas ieplaka, ko atdzīvina Meţoles ieplaka un Aumeistaru valnis. Smiltenes 
pagasta D un centrālā daļa ir izteikti reljefaina un pauguraina. Līgo kalns pie Tepera ezera 
sasniedz atzīmi virs jūras līmeľa 129,1 m. Pēc ģeomorfoloģiskiem rādītājiem pagasta DR daļa 
pieder pie pamatmorēnas augstienes, DA daļa pie fluvioglaciāliem un limnoglacāliem 
smilšainām līdzenumu augstienēm, pārējā pagasta teritorija atrodas pamatmorēnas zemienēs.  
Lielākā pagasta daļas ainaviskā vide pieder līdzenumu ainavām, smilšaino Baltijas jūras agrāko 
stadiju, fluviglaciālo un limnoglaciālo līdzenumu ārienei, kas pieder pie stipri iekultivētas 
ainavas tipiem (lielākā pagasta teritorija). Pavisam nedaudz DA daļa (Līgo kalns, robeţa gar 
Tepera ezeru malu un Launkalnes pagastu) ir mozaīkveida pauguru un paugurpēdu ainava, kas 
pieder pie meţainās fluvioglaciālo pauguru ainavas. 
 
 
 
1.1.3. Mūsdienu ģeoloģiskie procesi 
 
Lielākajā daļā pagasta teritorijas nav vērojama izteikta mūsdienu ģeoloģisko procesu darbība. 
Teritorijas piemērotību būvniecībai nosaka lēzeni viļľots līdzenums ar virsmas slīpumu, mazāku 
par 10%. Grunts apstākļi pārsvarā ir labi.  
 
Pagasta teritorijas ziemeļrietumu daļā vērojama pārpurvošanās– viens no mūsdienu 
ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši intensīvi, ja tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie tādiem 
apstākļiem jāpieskaita salīdzinoši līdzenais reljefs, vāji caurlaidīgi nogulumi un nelabvēlīgi 
noteces apstākļi. Pārpurvošanās gaitā turpinās purvu augšana horizontāli un vertikāli. Nereti 
pārpurvošanās procesu ietekmē arī bebru darbība. 
 
 
 
 
1.1.4. Klimats 
 
Smiltenes pagasts atrodas mēreni – mitrā Atlantiski- kontinentālā klimata zonā un līdzīgi kā visā 
Latvijas teritorijā, klimatiskie apstākļi saistīti ar aktīvu ciklonisko darbību. Vasaras ir salīdzinoši 
vēsas, ziemas siltas un ar bieţiem atkušľiem, samērā izlīdzināta temperatūras gada gaita, bieţi 
ir nokrišľi un apmācies laiks.  
 
Vidzemes augstienes reljefa ietekmē klimats šeit ir vēsāks nekā lielākajā Latvijas daļā – 
raksturīga zemāka gaisa temperatūra, īsāks bezsala un veģetācijas periods, ilgstošāka sniega 
sega. Gada vidējā gaisa temperatūra ir no + 4,6  C. Gada gaitā visaukstākais ir janvāris ar 
mēneša vidējo temperatūru no – 7.0  līdz – 6.6  C. Vissiltākais ir jūlija mēnesis ar vidēji 
maksimālo gaisa temperatūru no +21.2  līdz +21.9  C. 
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Nokrišľi iespējami vidēji katru otro dienu. Gada nokrišľu summa ir 650..750 mm. Ievērojamais 
nokrišľu daudzums, mērenās temperatūras visu gadu rada paaugstinātu gaisa mitrumu un 
mākoľainumu. 
Valdošie vēji gadā pārsvarā ir dienvidu, dienvidrietumu, rietumu virzienu vēji. Lielākais vēja 
ātrums ir novembrī-janvārī (mēnesī vidēji 3-5 m/sek), mazākais jūlijā-augustā (vidēji mēnesī 2-
3 m/s).  
Pēdējā lielākā vētra bija 2005.gada janvārī, pēc kuras pagastā bija visai ievērojami zaudējumi- 
izgāzti koki, norauti jumti. 
 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Inţenierģeoloģiskie apstākļi teritorijā ir labi un nav nepieciešams izdalīt īpaši 
būvniecībai nelabvēlīgu nogulumieţu sagulumu teritorijas. 

 Klimatisko apstākļu dēļ relatīvi īsāks veģetācijas periods nekā Latvijā kopumā, kas 
piemērots aukstumizturīgāku kultūru audzēšanai. 

 Nogāzes saglabāšanas nolūkā nav pieļaujama kailcirte Kalnamuiţas nogāzē.  
 

 
 
 

1.2. Dabas resursi  

 

 
1.2.1. Derīgie izrakteņi 
 
Smiltenes pagastā nav valsts nozīmes derīgo izrakteľu atradľu. 
 Saskaľā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras informāciju, Smiltenes 
pagasta teritorijā atrodas vairākas smilts, smilts- grants un kvarca smilts iegulu vietas (skat. 2. 
tabulu). 
Divas smilts un grants atradnes Brutuļos 18 ha platībā 8.CBR izmantoja ceļu būvei. Brutuļu 
grants-smilts atradne atrodas 4 km uz Z no Smiltenes pilsētas, pie Smiltenes-Strenču ceļa, 
Abulas abos krastos. Labā krasta smilts-grants iecirknis pētīts 1958.gadā, karjeru veido 
fluvioglaciālie nogulumi. Derīgā slāľa vidējais biezums 6,1 m. Frakcija > 5 mm – 24,3%. 
Rūpnieciskie krājumi 180 000 m³, sākotnējie – 434 000 m³. Karjerus izmanto kopš 1970.gada. 
Kreisā krasta iecirknis pētīts 1966.; 1973.; 1977.gadā.  Kazauču atradnē derīgā slāľa vidējais 
biezums 3,2 m. Frakcija > 70 mm – 7,9%, 5-70 mm – 27%. Rūpnieciskie krājumi 200 000 m³, 
sākotnējie – 471,5 000 m³. 
Smilts grants ieguves kvota 80 tūkst.kub.m. saskaľā ar atradnes pasi piešķirta lietošanai līdz 
2023.gada 26.augustam. 
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1.2. tabula  

Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes pagastā 
Avots- ( http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/14.asp - 08.12.2006.) 

 

 
N
r.
p.
k 

Atradnes 
nosauku

ms 

Pase: Administra-
tīvā piederība 

Derīgā 
izrakteľa 

veids 

Derīgā 
izrakteľa 

izmantošana 

Atradnes 
izmantošana 

Izpētītie krājumi,  
(tūkst. m3) 
kategorija 

Progno-
zētie 

krājumi 
(tūkst. m3) 

A N 

1
.  

Grāvju 
sils 

1815 Smiltenes 
pagasts 

Smilts-
grants, 

smilts 

Ceļu būvei 
 

atradne 
netiek 

izmantota 

373.80   

2

.  

Blome 281 Blomes 

pagasts, 

Smiltenes 
pagasts,  

Kvarca 

smilts 

Metalurģija atradne 

netiek 

izmantota 

  370 588.

24 

3

. 

Brutuļi 1119 Smiltenes 

pagasts 

Smilts- 

grants, 
smilts 

Būvniecībai
, ceļu būvei 

atradne 

netiek 
izmantota 

smilts 

596.65,  
 

  

       smilts- 
grants 

426.52 

247.
20 

 

       smilts- 
grants, 

smilts4

33.90 

  

4

.  

Brutuļi
- II 
1966.

g. 

1120 Smiltenes 

pagasts 

Smilts- 

grants 

Būvniecībai
, ceļu būvei 

atradne 

netiek 
izmantota 

 471.

51 

 

 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Lai nodrošinātu vietējās vajadzības pēc smilts un grants un samazinātu transportēšanas 
izdevumus, atsevišķos gadījumos ir pieļaujama jaunu, nelielu karjeru atvēršana vietās, 
kas nekonfliktē ar labi iekoptām lauksaimniecības vai meţu zemēm, nerada draudus 
satiksmes drošībai un ēkām, un kam ir izvērtēta ieguves ekonomiskā efektivitāte. 

 Tā kā Smiltenes pagasta ģeoloģiskie apstākļi neizslēdz iespējamību nākotnē noteikt 
jaunas derīgo izrakteľu ieguves vietas, tad plānojums paredz iespēju lauksaimniecības 
un meţsaimniecības teritorijas pārveidot derīgo izrakteľu atradľu teritorijā, ja 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta atradnes izpēte un saľemta licence 
izrakteľu ieguvei. 

 Derīgo izrakteľu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši 1996. gada likumam “Par zemes dzīlēm” 
un MK 08.07.1997.noteikumiem Nr.239. “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”.  

 Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi, kā arī citi zemes 
dzīļu izmantošanu ierobeţojoši noteikumi. 

 

http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/14.asp
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1.2.2. Ūdens resursi  
 
Virszemes ūdeľi - visi iekšzemes ūdeľi, izľemot gruntsūdeľus; pārejas ūdeľi un piekrastes 
ūdeľi, bet attiecībā uz ķīmisko kvalitāti – arī teritoriālie ūdeľi. 

 
Smiltenes pagasta teritorija nav īpaši bagāta ar ievērojamiem virszemes ūdeľu resursiem. 
Ūdeľu nodrošinājumu raksturo vairākas nelielas Gaujas baseinā ietilpstošas ūdensteces un 
atsevišķas ūdenstilpnes, t.sk. arī mākslīgi veidotas. 
 
Cauri pagasta teritorijai tek upe Abuls, Kamaldiľa, Pelnaču upīte. Upes pieder pie līdzenuma 
tipa ūdens tecēm, kuras pārsvarā barojas ar sniega un lietus ūdeľiem. Gruntsūdeľu pieplūde, 
salīdzinot ar citām Latvijas upēm, ir neliela. Lai arī Gaujas baseina upēm kopumā raksturīgs 
visai augsts palu līmenis, pagasta teritorijā pali nav atzīmējumi kā būtisks vides jomas aspekts.  

Abula upe ir Gaujas pieteka, uz Abula pie Brutuļiem ir mākslīgi uzpludināts un izveidojies 
Brutuļu dzirnavu ezers, uz kura atrodas Brutuļu HES.  Pagasta ziemeļu daļā Abulā ietek Mailīte. 
Kamaldiľa šķērso Smiltenes pagastu austrumos, iztekot no Spiciera ezera Launkalnes pagastā. 
Pelnaču upīte ar diviem atzariem sākas Smiltenes pagasta dienvidrietumos. Viens no atzariem 
iztek no Mācītājmuiţas dīķa, un vēlāk veido vairākus dīķus upītes satecē.  

Abuls un Kamaldiľa ir minēti to ūdensteču skaitā, uz kurām saskaľā ar 15.01.2002.g. MK 
noteikumiem Nr. 27. “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 
nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 
mehāniskus šķēršļus” ir aizliegts būvēt mazās HES. 

 
1.3. tabula  

Smiltenes pagasta ūdensteces un to aizsargjoslas 
 

Npk. Upes nosaukums Garums 

km 

Atrašanās vieta Aizsargjoslas 

platums (m) 

1. Abuls 52 Gaujas pieteka, šķērso 
gandrīz visu pagasta teritoriju 

no D līdz ZR 

100 

2.  Kamalda 18 Vija kreisā krasta pieteka, 
šķērso pag. virzienā no D līdz 
Z 

50 

3. Nārvelis 10 Abula labā krasta pieteka, 
pagasta Z robeţā 

50 

4. Locekļa upīte 
(Mailīte) 

 Abula labā kreisā krasta 
pieteka, 
Atrodas pag. vidienē 

10 

5. Pelnanču upīte  Nigras labā krasta pieteka, 
atrodas pagasta R daļā 

10 

6. Slīpu strauts  Nārveļa kreisā krasta pieteka, 
pie Slīpju ezera 

10 

7. Alkāsu grāvis  Abula upes labā krasta 
pieteka 

10 
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Pamatojoties uz 2001.gada likumu “Par piesārľojumu” un MK 12.03.2002. noteikumiem 
Nr.118. “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti”, kuros noteiktas prasības un 
izstrādāta rīcības programma prioritāro zivju ūdeľu piesārľojuma samazināšanai un kvalitātes 
nodrošināšanai, Abula upe ( no Trikātas līdz grīvai) ir minēta prioritāro zivju  ūdeľu sarakstā kā 
lašveidīgo zivju ūdeľi. 
 

Smiltenes pagastā atrodas arī vairākas ūdenstilpnes, kas veidojušās uz Abula upes. Brutuļu 
dzirnavu ezers 73,4 m vjl., 6,8 ha, Abula ūdenskrātuvju grupā, caurteces ezers, pēc izcelsmes 
veidojies mākslīgi, pašreizējā stāvoklī raksturojams kā stipri aizaudzis un dūľains - vairāk par 
30%, atrodas Brutuļos, apdzīvotā vietā, pēdējos gados ezerā ir gulbju ligzdošanas vieta.  

 

1.1.attēls  

Jaunbilskas ezers 

 

 

Lielākais ezers pagastā ir Slīpju ezers- 19,3 ha liels, kas iztek no Nārveļa un pieder caurteces 
ezeru tipam. Vidējais dziļums 3 m, maksimālais dziļums 6,8 m, viens no dziļākajiem ezeriem. 
Ezers ir caurteces, vidējais augstums virs jūras līmeľa 63,0 metri. Krasta līnijas garums ir 2,7 
km, kas apaudzis ar krūmiem, tā sastāvā ir kūdra un smilšmāls. Ezeru ieskauj meţi un 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ezera platums – 0,21 km. Ezera dibens ir smilšains un 
dūľains, krasti lēzeni un zemi. Slīpju ezers atrodas pagasta ziemeļu daļā, aptuveni 0,5 km no 
Smiltenes-Strenču ceļa. Ezers iekļaujas kā lielbaseins Gaujas sateces baseinā. Ezera vienā malā 
izvietojusies z/s „Slīpi”, kas nākotnē domā par atpūtas vietas ierīkošanu pie ezera. Jau tagad 
vasarās ezeru kā atpūtas un makšķerēšanas vietu apmeklē Smiltenes pagasta, Smiltenes 
pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Ezerā ir sastopamas vismaz piecas zivju šķirnes. 
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Pagasta dienvidu daļā, netālu no Smiltenes – Blomes, Valmieras – Smiltenes ceļiem uz Pelnaču 
upītes izveidojusies dīķu kaskāde – Mācītājmuiţas dīķis, Krusta dīķis, Bērzaines dīķis, Vīķeles 
dīķis. Minētajās ūdenstilpnēs ir ievērojami zivju resursi, tos izmanto vietējie, pilsētas un 
apkārtējo pagastu iedzīvotāji, arī kā atpūtas vietas vasaras sezonā. Arī nākotnē tiek plānots 
apsaimniekot un paplašināt dīķus pie Vīķeles dīķa un nodarboties ar zivsaimniecību.  

1.4. tabula 
Ezeri un to aizsargjoslas Smiltenes pagastā 

 
Nr. 

P. 
k. 

Ezera nosaukums Platība 

 ha 

Aizsargjosla 

m 

Apsaimniekotājs 
 

1. Slīpju ezers 19.3 50 Privātīpašums 
2. Brutuļu dzirnavu ezers 6.8 10 Privātīpašums 
3. Jaunbilskas dzirnavu ezers <1.0 10 Privātīpašums 

 

Krusta dīķis novērojams kā gulbju apmešanās vieta pirms ligzdošanas un rudeľos pirms 
lidošanas uz siltajām zemēm.  

Smiltenes pagastā pašlaik nav oficiālu, atbilstoši Ministru Kabineta 11.08.1998. noteikumiem 
Nr.300. „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” ierīkotu peldvietu, kur, saskaľā ar 
programmu „Peldūdeľu kvalitātes monitorings”, atrastos Sabiedrības veselības aģentūras 
peldūdeľu paraugu ľemšanas vietas. Iecienītas atpūtas vietas pie ūdens ir pie Slīpju ezera un 
Brutuļu ezera, ko izmanto arī Smiltenes pilsētas  un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  
Pagasta teritorijā atrodas Vilku purvs, kas šobrīd tiek izmantots kā meliorācijas objekts. 

Pazemes ūdeľi – visi ūdeľi, kas atrodas zem virsmas ar ūdeni piesātinātajā zonā un ir tiešā 
saskarē ar augsni vai nogulumieţiem. 
 
Pazemes ūdeľi ir galvenais ūdensapgādes avots pagastā, pārsvarā iedzīvotāji izmanto kvartāra 
nogulumu gruntsūdeľus. Smiltenes pagasta teritorijā ciemu, lauksaimniecības, rūpniecības u.c. 
objektu ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantots Pļaviľu – Katlešu ūdens komplekss. Tas 
apvieno augšējā devona Pļaviľu, Salaspils, Daugavas un Katlešu stratigrāfiskos horizontus.To 
iegulu dziļums ir neliels un tie ir viegli pieejami ekspluatācijai, kā arī viegli piesārľojami. 
Centralizēta ūdens padeve ir Kalnamuiţā un Brutuļos, kur ir ūdenstorľi. Pazemes ūdeľos ir ļoti 
augsts dzelzs saturs, vairāk kā 4,2 mg/l, augsta ūdens cietība. Ūdens ķīmiskais sastāvs ir 
Na(Ca)-Cl (nātrija un kalcija hlorīda ūdeľi). 
 

Smiltenes pagastā nav valsts monitoringa novērojumu staciju un posteľu. 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Pagasta teritorijā esošo ūdensteču un ūdenstilpju pašreizējais raksturs pamato visai 
ierobeţotās iespējas to saimnieciskai izmantošanai, t.sk. arī no rekreatīvā viedokļa.  

 Zivju resursi ūdenstecēs pagaidām ir nelieli, lai piedāvātu makšķerēšanas iespējas kā 
populāru aktīvās atpūtas pakalpojumu.  

 Vienlaicīgi virszemes ūdeľi ir neatľemama teritorijas vērtība no bioloģiskās un 
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ainaviskās daudzveidības viedokļa, tāpēc maksimāli saglabājams to dabiskais tecējums 
un saimnieciskajā darbībā, t.sk. attīstot apbūvi, sakārtojama ūdeľu piekrastes zona, lai 
to izmantotu tūrismam un rekreācijai, ūdensteču un ūdenstilpju tuvumā ievērojami 
nosacījumi saskaľā ar Aizsargjoslu likuma u.c. normatīvo aktu prasībām.  

 Saskaľā ar LVĢMA rīcībā esošo informāciju, pagasta teritorijā atrodas 15 artēziskie 
urbumi (skat. 1.25. tabulā). Urbumu dziļums ir ievērojami atšķirīgs, atšķirīga ir to 
dabiskā aizsargātības pakāpe. Līdzīgi kā citās lauku teritorijās, lielākais artēzisko urbumu 
īpatsvars ir izveidots līdz ar padomju laika saimniecisko objektu izbūvi. Tos privatizējot, 
mainījies urbuma īpašuma statuss, un par atsevišķu izmantošanu šobrīd trūkst precīzas 
informācijas.  

 Publiskai lietošanai pašvaldības teritorijā tiek lietoti 16 ūdensapgādes urbumi (skat.1.24. 
tabulu).  

 Pazemes ūdeľu nodrošinājums vērtējams kā pietiekams teritorijas attīstības vajadzībām.  
 Dzeramā ūdens kvalitāte teritorijā kopumā vērtējama kā apmierinoša. Līdzīgā kā citās 

Valkas rajona teritorijās, vērojams paaugstināts dzelzs saturs, kas nosaka atdzelţošanas 
iekārtu uzstādīšanas nepieciešamību.  

 Pazemes ūdeľu resursu aizsardzības nodrošināšanai jāievēro urbumu aizsargjoslu 
nosacījumi.  

 Šobrīd neizmantotajiem artēziskajiem urbumiem jāveic turpmākās izmantošanas 
detalizēta izvērtēšana, precizējot to iekonservēšanas vai tamponēšanas nepieciešamību. 

  Ierīkot peldvietu atļauts atbilstoši Ministru kabineta 11.08.1998 noteikumu Nr.300 
„Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. Kā potenciālās peldvietas plānojumā tiek 
noteiktas pie Slīpu ezera un Brutuļu ezera. Citās iecienītās vietās pie ūdens nav aizliegta 
peldvietu ierīkošana, ja tajās var nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu. 

 Pagasta ūdensobjektos motorizēto ūdens transporta līdzekļu izmantošana pieļaujama 
pēc saskaľošanas ar Vides valsts dienestu un atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2005. 
noteikumiem Nr.158. „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeľos”. 

 

 

 
1.2.3. Augsnes 
 
Smiltenes pagasta teritorijā pēc FAO augšľu klasifikācijas, augšľu cilmieţu sastāvu veido 
smilts, mālsmilts un smilšmāls. Augšľu grupas iedalās sekojoši: 

 pagasta dienvidu daļā atrodas velēnu podzolaugsne un pseidoglejotā augsne, kam 
raksturīgs vienkāršs un normāls augsnes horizontu sakārtojums, kas veidojies uz 
brīviem karbonātu saturošiem nogulumiem. Augšľu apakšgrupā tā iedalās augsnē, 
kam raksturīgs vienkāršs un normāls augsnes horizontu sakārtojums, 

 ziemeļu daļā- velēnu glejaugsne un velēnu podzelētā glejaugsne,  kam raksturīgs par 
40 cm biezāks kūdras horizonts. Veidojušās daţāda tipa purvos. Latvijas augšľu 
klasifikācijā tām atbilst zemā, pārejas vai augstā purva kūdraugsne. Šīs augsnes pieder 
pie augšľu apakšgrupām, kas veidojušās uz vāji un labi sadalītas kūdras.  

 
Smiltenes pagastā vidējā aramzemes vērtība ir ļoti augsta, viena no augstākajām visā Valkas 
rajonā, no 40-52 ballēm, kas iedalās Nacionālās un rajona nozīmes LIZ. Lielākā daļa pagasta 
teritorijas aizľem sējumu platības, kas ir arī meliorētās zemes. Galvenās lauksaimniecības 
nozares ir graudkopība, piensaimniecība. Augstvērtīgās – nacionālās nozīmes ar 52 ballēm 
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novērtētās LIZ apsaimnieko z/s „Roţkalni”, z/s „Lībieši”, z/s „Indrāni”, z/s „Kalna Tomēni”, z/s 
„Klajlauki”. 
  

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 
  augstvērtīgās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes un rajona nozīmes 

LIZ ir nozīmīgs resurss lauksaimnieciskajai raţošanai un pagasta turpmākai attīstībai, 
 lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija citos zemes izmantošanas veidos 

veicama saskaľā ar MK 20.07.2004. noteikumiem Nr.619 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes 
transformācijas atļaujas”.  

 

 
 
1.2.4. Meži 
 
Meţa zemju kopējā platība pēc Valsts meţa dienesta sniegtās informācijas Smiltenes pagastā ir 
1613.7 ha jeb 24,2%. Tas ir krietni mazāk, kā vidēji  Valkas rajonā- 52%. Lielākie vienlaidus 
meţa masīvi izvietoti pagasta ziemeļu daļā. 
Smiltenes pagasta teritorijā no kopējās meţa zemju platības 8% jeb 135.6 ha ir valsts meţi un 
92% jeb 1455.1 ha citu meţa īpašnieku apsaimniekoto meţu platība. 

1.5. tabula 

Smiltenes pagasta meža zemju sadalījums kategorijās (ha) 

 

Meža zemes kategorija (zemes 

veids) 

Kopā Valsts Pārējie VAS 

Meţaudze 1385,7 123,7 1262,0 123,7 

Izcirtums 171,2 6,4 164,8 6,4 

Z purvs 3,0  3,0  

Lauce 19,5  19,5  

Meţa_dzīvnieki 5,2 2,7 2,5 2,7 

Pārplūdis_klajums 1,5  1,5  

Ceļš 0,3 0,3  0,3 

Kvartālu_stiga 0,6 0,6  0,6 

Grāvju_trase 1,7 1,5 0,2 1,5 

Ūdens_krātuves 0,4 0,4  0,4 

Kopā 1589,1 135,6 1453,5 135,6 

Valkas VM un Smiltenes meţniecība 
kopā: 

15101,0 3273,4 11827,6 3273,4 

 
Meţa nozares normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un atbalstu privāto meţu īpašniekiem 
nodrošina VMD Ziemeļvidzemes virsmeţniecības Smiltenes meţniecība.  

1.6. tabula  
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Mežaudžu platība vecumgrupās 

Vecuma grupa Kopā Valsts Pārējie VAS 

0 95,9 1,4 94,5 1,4 

Jaunaudzes 172,9 7,5 165,4 7,5 

Vidēja vecuma 605,2 75,8 529,4 75,8 

Briestaudzes 265,5 25,5 240,0 25,5 

Pieaugušās 203,8 6,2 197,6 6,2 

Pāraugušās 42,4 7,3 35,1 7,3 

Kopā 1358,7 123,7 1262,0 123,7 

 
 
Valsts meţus Smiltenes pagasta teritorijā apsaimnieko AS “Latvijas valsts meţi” 
Austrumvidzemes meţsaimniecība. AS „Latvijas Valsts meţi” apsaimniekošanā esošās zemes 
pagastā ir aptuveni 151.20 ha platībā. Pie citiem meţa īpašniekiem, apsaimniekotājiem pieder 
privāto meţu īpašnieki, apsaimniekotāji, kā arī pašvaldība.  
 
Pagasta meţos valdošās koku sugas ir priede, arī egle un bērzs. Raksturīgākais meţa augšanas 
apstākļu tips – sils, taču diezgan lielas platības aizľem arī lāns un damaksnis, auglīgākās 
augsnēs dominē vēris un dumbrājs. 
 

1.7. tabula 
AS “Latvijas valsts meži” īpašumā vai lietošanā esošie meži un 

pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme 

 

Nr.p.k. Kadastra vienības nr. Platība, ha  
(no LVM datu bāzes) 

1. 94800060666 12,9 

2. 94800030226 32,8 

3. 94800030229 1,2 

4. 94800030081 88,9 

5. 94800030227 9,6 

6. 94800030228 5,8 

 
 
Visi pagasta teritorijā esošie meţi un purvi ietilpst saimniecisko meţu kategorijā, kuriem nav 
noteikti jebkādi izmantošanas ierobeţojumi. Saimniecisko meţu galvenais izmantošanas mērķis 
ir meţsaimniecība un meţrūpniecība. 
 

Paredzams, ka valsts meţos ciršanas apjomi nākotnē paliks nemainīgi vai pat pieaugs uz 
galvenās cirtes rēķina, taču privātos meţos ciršanas apjomi jau pakāpeniski samazinās pēdējos 
gadus un tas turpināsies arī tuvākā nākotnē. Koksnes resursu ieguve privātos meţos 
saglabāsies uz kopšanas cirtes rēķina.  

Meţa apsaimniekošana, meţizstrāde un kokapstrāde arī nākotnē būs viena no pagasta 
saimnieciskās darbības nozarēm, tāpēc svarīga ir saprātīga saimniekošana un resursu 
atjaunošana. 
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1.8.  tabula 

 2004.gadā atjaunoto platību sadalījums Smiltenes pagastā 

 

Suga Kopā Dabiski Mākslīgi 
 

Valsts zemēs Pārējās zemes 

Kopā  Dabiski Mākslīgi Kopā Dabiski Mākslīgi 

Priede 9,2 1,2 8,0 - - - 9,2 1,2 8,0 

Egle 6,7 4,8 1,9 - - - 6,7 4,8 1,9 

Bērzs 1,6  1,6 - - - 1,6 - 1,6 

Kopā 17,5 6,0 11,5 - - - 17,5 5,0 11,5 

 
Nelielie meţi Smiltenes pilsētas tuvumā tiek izmantoti rekreācijai.  
Līguma starp Smiltenes pagasta padomi un Smiltenes pilsētas domi par meţa aizsargjoslas ap 
pilsētu noteikšanu nav.  
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Meţu teritorijas jāizmanto un jāapsaimnieko saskaľā ar “Meţa likumu”  un MK 
08.05.2001.noteikumiem Nr.189. “Dabas aizsardzības noteikumi meţa 
apsaimniekošanā” un atbilstoši izstrādātajiem meţierīcības projektiem.  

 Meţu zemju transformācija jāveic saskaľā ar “Meţa likumu” un citiem tiesību 
aktiem. 

 Meţa resursu ilgtermiľa apsaimniekošanas principu ieviešanai atbalstāmas 
sekojošās aktivitātes: privātās meţsaimniecības prakses uzlabošana, 
multifunkcionālas meţa apsaimniekošanas un izmantošanas veicināšana, meţa 
blakusizmantošanas attīstīšana. 

 Lai nodrošinātu iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos 
apstākļus, kā arī lai samazinātu vai kompensētu Smiltenes pilsētas negatīvo 
ietekmi uz vidi, plānojums paredz saglabāt ap Smiltenes pilsētu esošos meţus.  

 

 
 

 

 
1.2.5. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes  
 
Gandrīz divas trešdaļas (63.7%) no Smiltenes pagasta teritorijas aizľem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (LIZ); lauksaimniecības teritoriju īpatsvars pagastā ir ievērojami augstāks 
nekā rajonā ( 31.5%) un valstī kopumā (38.3%). 
Lielākie lauksaimniecības zemju masīvi izvietojušies pagasta centrālajā un rietumu daļā.  
 
 

 



 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. PASKAIDROJUMA RAKSTS                 

 

 

Smiltenes pagasta padome 35 

1.2 attēls 
Lauksaimniecības zemes Smiltenes pagastā 

 

 
 
 

1.1. diagramma 

Zemes izmantojums Smiltenes pagastā 

( pēc VZD bilances 01.01.2007.) 

 

 

L/s izmant.zeme; 

4391,8; 65% 

Meži; 1697,2; 25% 

Zem ūdeņiem; 
127,9; 2% 

Purvi; 23,9; 0% 

Krūmāji; 125; 2% 

Pagalmi; 121,2; 2% 
Ceļi; 162,7; 2% Pārējās zemes; 

166,4; 2% 
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Smiltenes pagasta lauksaimniecības zemju augsnes vērtība mainās no 20 līdz 50 ballēm, bet  
vidēji- 40 balles. Teritorijas plānojumā izdalītas augstvērtīgās nacionālās nozīmes 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 50 balles vai augstāk un platību 50 ha un 
vairāk, kā arī rajona nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 40 balles vai 
augstāk un platību 40 ha un vairāk. Atsevišķas lauksaimniecības zemju platības ar vērtību 50 
balles dabā ir aizaugušas ar krūmiem, apmeţojušās vai akmeľainas, tāpēc pēc nosacījumiem 
neatbilst nacionālās nozīmes zemju prasībām.   
Lielākoties zemnieku saimniecības nodarbojas ar lauku apstrādi un lopkopību. Vairākas 
saimniecības un firmas nodarbojas arī ar lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Daudzas 
zemes lielākajām saimniecībām ir nomā un tiek apstrādātas.  
 

1.9. tabula. 

Zemes apsaimniekotāju sadalījums 

 

Zemes īpašnieki vai 
nomnieki 

Īpašnieku 
skaits 

Kopējā zemes 
platība ha 

Zemnieku saimniecības 52 1822,69 

Piemājas saimniecības 303 3901,53 

Valsts saimniecība 1 219,8 

Pašvaldības zeme  87,65 

Pārējās juridiskās personas 13 1807,99 

 

1.2. diagramma   

Lauksaimniecībā izmantojamās 

 zemes sadalījums 

Aramzeme; 3133,2; 

53%Ganības; 333,3; 6%

Augļu dārzi; 119,5; 
2%

Pļavas; 654,5; 11%

Meži; 1127,6; 19%

Pārējās zemes; 
134,6; 2%

Zem ūdeņiem; 
115,7; 2%

krūmāji; 120,8; 2%

Purvi; 22,7; 0%

Ceļi; 39,6; 1%
Pagalmi; 92,9; 2%
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Uz 2006.g. janvāri Smiltenes pagastā ir 66 juridiskas personas – lauksaimniecības zemes 
apsaimniekotāji, kas kopumā apsaimnieko 2582,97 ha zemes, no tiem ir 52 zemnieku 
saimniecības, kopumā aizľemot 2411.25 ha lielu platību, no kurām lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme ir 1667,22 ha.  

1.10. tabula  
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pēc lietošanas veida 
 

Zemes izmantošanas struktūra ha 

Lauksaimnieciski izmantojamā zeme 4391.8 

t.sk. aramzeme 3220.8 

        pļavas 689 

        augļu dārzi 128.3 

        ganības 353.6 

Meţi 1697.2 

Krūmāji 125.6 

Neizmantojamā zeme 441.1 

Pārējā zeme 166.4 

 

Pagastā ir 4 zemnieku saimniecības, kas apsaimnieko virs 100 ha zemes - z/s „Ķikuti” – 152 ha, 
z/s „Lejas Braslas” – 217 ha, z/s „Roţkalni” - 732,45 ha, SIA „Kalna Tomēni” 420,87 ha.  

 No 50 līdz 100 ha zemes apsaimnieko 3 saimniecības – z/s „Lībieši - 1” - 71,4 ha, z/s 
„Pogasti” 54,5 ha, z/s „Ţubītes” 51,68 ha.  

  1.11. tabula   

Lauksaimniecības zemes izmantošanas struktūra 
 

Zemes lietotāju 
juridiskais statuss 

Koppla-

tība (ha) 
LIZ  

(ha) 

Zemes 

noma (ha) 

Zemes 

iznomāšana 

Apsaim- 

niekošana 

Zemnieku 
saimniecības 

2411.25 1243.93 933.911 285.7 1867.64 
 

Valsts 
institūcijas 

394.61 218.4  168.55 51.1 

Juridiskas 
personas 

175.4 301.096 588.94 184.85 707.3 

Fiziskas 
personas 

43.6 34.3   34.3 

 
No kopējā lauksaimniecībā izmantojamo zemju daudzuma meliorēti ir 2465.4 ha jeb 56.1%. 
t.sk. ar drenāţu 2353,4 ha, ar vaļējiem grāvjiem 112 ha, novadgrāvji, kontūrgrāvji, vaļējie 
nosusināšanas grāvji sastāda 107,46 km. Kontrolakas 167gab. 

Ar 07.03.2006. Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.51. Smiltenes pagastā ir apstiprinātas 
sekojošas valsts nozīmes meliorācijas sistēmas- ūdensnotekas ŪSIK kods- 524 Abuls, 5244 
Nigra, 524442 Nauţēnu – Ţubu N1, 5246 Narvelis, 52444 Pelnaču upīte, 52564 Kamalda.  

Šajās platībās ierīkotas sekojošas meliorācijas sistēmu būves un ierīces: 

 Regulētas upes un strauti  - 18 km 
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 Ūdensnotekas                    - 98 km 
 Caurtekas un tilti               - 82 km 
 Drenas                               - 1075 km 
 Liela diametra kolektori    - 3,7 km 
 Drenu akas                         - 167 gab. 

Ierīkoto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču bilances vērtība ir 249510,- lati. Vidējais 
meliorācijas sistēmu būvju un ierīču nolietojums 48%. 

Jaunākās meliorācijas sistēmas izbūvētas 80-to gadu sākumā, bet daudzas meliorācijas 
sistēmas izbūvētas pirms vairāk kā 30 gadiem. Smiltenes pagasta lauksaimniecības zemju 
esošo meliorācijas sistēmu tīkla un būvju darbības ilgums tiek prognozēts līdz 50 gadiem. 
Jāuzsver, ka šajā laikā jāveic meliorācijas sistēmu tīkla un būvju regulāra kopšana, renovācija 
un rekonstrukcija. Pēdējā laikā nepietiekoši tiek ieguldīti līdzekļi meliorācijas sistēmu kopšanai, 
veiktie ekspluatācijas pasākumi ir neapmierinoši, tāpēc tiks iespaidoti gan valsts un 
koplietošanas ūdensnoteku mūţs, gan arī viensaimniecības nosusināšanas tīkla darbība. 

Pēdējie apsekošanas dati rāda, ka pašlaik Smiltenes pagastā meliorācijas sistēmu tīkls un būves 
vairs nestrādā projektētajā reţīmā 132 ha, t.i. 6% no kopējās meliorētās platības.  

Ir nepieciešama meliorācijas sistēmu tīkla un būvju rekonstrukcija vai renovācija: 

 Valsts nozīmes ūdensnotekām – 6 km garumā 
 Koplietošanas nozīmes ūdenstekām – 14 km garumā 
 Viensaimniecības nozīmes ūdenstekām – 2 km garumā 
 Drenu vadu tīklam – 132 ha lielā platībā 

 

Lauksaimniecības zemju drenāţai ir ļoti liela nozīme augstas lauksaimniecības kultūru raţas 
ieguvē Latvijas apstākļos. Drenu notece veidojas, ja augsne ir piesātināta ar ūdeni un nokrišľu 
vai sniega kušanas ūdeľi pārsniedz evapotranspirāciju- spēju iztvaikot. Latvijā intensīva drenu 
notece parasti novērojama divreiz gadā – pavasaros un rudeľos, un vidējā notece ir aptuveni 
210 mm. Drenētām augsnēm ir augstāks slāpekļa savienojumu izskalošanās potenciāls 
salīdzinot ar nedrenētām augsnēm  taču nedrenētās augsnēm ir lielāks denitrifikācijas (nitrātu 
noārdīšanās process) potenciāls. Pareizi, ar atbilstošām būvēm izbūvēta drenāţa sekmē 
virsūdeľu uzľemšanu, augsnes struktūras uzlabošanos (netieši filtrāciju), lielāku ūdeľu 
akumulācijas spēju utt. Tādējādi tiek samazināts erozijas risks un fosfora zudumi (iznese) kopā 
ar augsnes daļiľām.  

 
Daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju ir aizaugušas ar krūmiem un mazvērtīgu koksni. Notiek 
arī mērķtiecīga lauksaimniecības zemju transformēšana. 
Atsevišķas augstvērtīgo lauksaimniecības zemju platības ar vērtību 50 balles dabā arī ir 
aizaugušas ar krūmiem vai apmeţojušās, tāpēc pēc nosacījumiem neatbilst nacionālās nozīmes 
zemju prasībām.   
 
 
1.2.6. Ainava  
 
Latvijas lauku attīstības programmā (1998.15.06) viens no pamatmērķiem ir saglabāt lauku 
apdzīvotību, lauku vidi un ainavu sabiedrības atpūtai, tūrismam nākamajām paaudzēm. Cilvēku 
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darbības rezultātā izveidojusies mūsdienu Latvijai raksturīgā mozaikveida ainava. Pagastā 
sastopamas āraines, meţaines, silaines, ezeraines un purvaines.  
Lielais meliorēto zemju īpatsvars un aktīvā lauksaimnieciskā raţošana nosaka kultūrainavas 
saglabāšanos pagasta centrālajā daļā. . 
Ainava ir resurss, uz kura pamata var attīstīt tūrismu, veidot kulturālu, patīkamu vidi. Ainavu 
vizuālo veidolu daudzos gadījumos nosaka apdzīvojuma struktūra, kas ir cieši saistīta ar 
vecsaimniecību un jaunsaimniecību struktūras veidošanos.  
 

1.3. attēls 
Mozaīkveida ainava Smiltenes pagastā 

 

 
 
 
Smiltenes pagastā tāda ainava vērojama Jaunbilskā, kur saglabājusies Jaunbilskas muiţa un 
palīgēkas, tiesa, ainavu iespējams pilnveidot, to sakārtojot, pašreiz tā ir samērā nolaista 
teritorija. Daudzviet ainavu sabojā padomju gados būvētie lauksaimniecības objekti, ainavu 
degradācija – zemju aizaugšana ar krūmājiem, neapsaimniekošana, neatļauta apbūve, pamesti 
objekti, tomēr visumā Smiltenes pagasta teritorijā ir daudz pievilcīgu ainavu.  
Viena no gleznainākajām vietām ir Mācītājmuiţas teritorijā un Jaunbilskas apkārtnē.  
Pati nozīmīgākā ainava skatāma no Līgo kalna, kur paveras skats pat uz Valmieras Zilo kalnu. 
Tieši šīs ainavas dēļ jau par tradīciju kļuvusi Līgo vakara svinēšana, kad uz šejieni sabrauc 
folkloras kopas un apmeklētāji gan no visas Latvijas, gan ārvalstu ciemiľi. Izmantojot ainavisko 
vidi kā tūrisma piesaistes objektu, pagastā attīstās arī lauku tūrisms. 
 
Ainavas un ainavu elementi Smiltenes pagastā: 

 Līgo kalns. Regulāri notiek latviskās tradīcijās ieturēti svētku pasākumi vasaras 
periodā. Tradīcija svinēt Līgo vakaru senlatviešu tradīcijās, pieaicinot folkloras 
kopas. Šo pasākumu apmeklē Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji,  
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 Kalnamuiţa – gandrīz pilnībā saglabājies muiţas ansamblis, 
 bruģētais ceļš gar Vidusezeru (Smiltene pils.) līdz Kalnamuiţai, 
 piekraste no pilsdrupām līdz Abula upei, 
 ainava no Līgo kalna līdz Vīţumiem, 
 ceļš Blome – Birzuļi – Palsmane, posmā no Brutuļiem līdz autoceļam Smiltene-Valka 
 Vilku purvs, 
 Brutuļu ezers, tā apkārtne, 
 Slīpu ezers, tam pieguļošā apkārtne, 
 Jaunbilskas muiţa, 
 Aleja ceļā uz Jaunbilskas muiţu, 
 Mācītājmuiţa, 
 Mācītājmuiţas dīķis un tā apkārtne, 
 Bļodakmens pie Veczellīšu mājām, 
 Lazdukalns – senkapi, pie Riekstkalniem. 

 
Ainavu degradējošie faktori 

 Jaunbilskas muiţas sliktais stāvoklis, 
 ūdenstilpju  nesakoptība, pārpurvošanās un aizaugšana ar krūmiem, 
 bijušie saimnieciskie centri: mehāniskās darbnīcas, kaltes, fermas, 
 nesakoptās ceļmalas, 
 meţu izciršana, neľemot vērā meţaudţu ainavisko daudzveidību, 
 daudz krūmu un mazvērtīgu meţa puduru, 
 liels daudzums nokaltušu koku upju krastos, 
 iedzīvotāju nesakārtotie īpašumi. 

 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Auglīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pagasta centrālajā daļā atbilst 
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju kritērijiem un ir saglabājamas 
lauksaimnieciskai izmantošanai, nepieļaujot to transformēšanu apbūvei un citos zemes 
lietojuma veidos. 

 Plānojumā paredzētā nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju apbūve paredzēta 
tikai Grotūţa apdzīvotajā vietā, ko nosaka robeţošanās ar Smiltenes pilsētu- turpmāko 
novada centru un optimāls tuvums visām Smiltenes pilsētas komunikācijām. 
Plānojumā izvirzītā darījumu un dzīvojamās apbūves attīstības iespēja pēc apbūves 
veida ir analoga esošajai Smiltenes pilsētas apbūvei.  

 Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas iespēju robeţās saglabājamas 
lauksaimnieciskai izmantošanai, vienlaikus veicot lauksaimnieciskās raţošanas 
daţādošanu.  

 Nepieciešama meliorācijas sistēmu tīkla un būvju rekonstrukcija vai renovācija. 
 Atbalstāma un sekmējama  ES un valsts atbalsta maksājumu izmantošana raţošanas 

attīstībai 
 Pārējās mazāk vērtīgajās lauksaimniecības zemēs Smiltenes pagasta teritorijā atļauta 

lauksaimniecības zemju transformēšana apbūvei un meţa zemēs, īpaši izvērtējot katru 
gadījumu no ekonomiskā izdevīguma un vides prasību viedokļa.  
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1.3. Vides situācija  
 
Vide ir dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums. Vides problēmas negatīvi ietekmē dabas 
vidi, cilvēka veselību un ekonomiku. Vides kvalitātes uzlabošana ir pasākumu kopums, kas 
veicina saudzīgu, saprātīgu izturēšanos pret dabu un cilvēku. 
 
Vides pārraudzības valsts birojs pieľēma lēmumu – „nepiemērot stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu Smiltenes pagasta teritorijas plānojumam”. (Vides pārraudzības valsts birojs, 
12.09.2006., lēmums Nr. 115-p)  
Fakti, uz kuru pamata tika pieľemts šis lēmums: 

 Smiltenes pagasta teritorijā nav lielu rūpnieciska rakstura vai citāda veida objektu ar 
būtisku ietekmi uz vides kvalitāti, teritorijas plānojuma izstrāde un īstenošana nerada 
būtiskas vides problēmas, rūpniecisko avāriju risku un draudus cilvēku veselībai. 

 Plānošanas teritorijā nav noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā arī 
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000. 

 
Saskaľā ar LVĢMA pieejamo informāciju, vides situācija Smiltenes pagasta teritorijā vērtējama 
kā normatīviem atbilstoša. Būtiskāko vides jomas jautājumu lokā atzīmējamas vēsturiski 
piesārľotās teritorijas un atsevišķu esošo raţošanas uzľēmumu darbība.  
 
 
 

1.3.1. Piesārņotās teritorijas  
 
Teritorijas attīstības gaitā kā piesārľotas teritorijas izveidojušās bijušās atkritumu izgāztuves 
Brutuļi,  padomju laika degvielas u.c. naftas produktu glabātavu Brutuļos un Kalnamuiţā,  
ķimikāliju noliktavu Brutuļos, Andreikās,  Čudaros,  minerālmēslu noliktavu Pīpuļos, Čudaros, 
Rūpniekos, Meţiľos, Grāvji-1, Grāvji-2, amonjaka glabātuvju Gūţi, Strēbeles teritorijās ( skat 
tabulu Nr.1.12.) 

 
 

 

1.12. tabula 

Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas Smiltenes pagasta teritorijā 

N.p.
k. 

Vietas nosaukums, 
atrašanās vieta 

Zemes kadastra 
nr. 

Kādas piesārľojuma 
darbības veiktas 
kādreiz 

Cik 
gadus 
obj. 
darboj

as 

Kādas 
piesārľo 
šanas 
darbības tiek 
veiktas pašreiz 

Potenc
iāli 
piesār
ľotā 
platība 
ha 

Piezīmes 

1. Atkritumu 
izgāztuve Brutuļi 

Smiltenes 
pagasta 

padome 
9480003012

4 

Sadzīves 
atkritumi 

10 Darbība līdz 
2003. 

24.11 
 

2,4  Rekultivēta 
2004 

2. Degvielas bāze 
Brutuļi 

Ezerlīči 
9480003023

Degvielas glab. 12 Darbība līdz 
1974.g. 

0,5 Pašreiz 
zālājs 
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7 

3. Degvielas bāze 
Kalnamuiţā 

Miezīši 
9480003023

7 

Virszemes 

degvielas glab. 

No 

1974 

Līdz 1998. 0,5 Atrodas 

dabā 

4. Degvielas bāze 

Brutuļi 
SIA Kalna 

Tomēni 
9480003023

5 

Degv.glab. No 

1993. 

Darbojas 0,2  

5. Ķimikāliju 
noliktava Brutuļi 

Ezerlīči 
9480003023

5 

Noliktava 1960. Līdz 1977. 0,1 Ēka 
sabrukusi 

6.  Ķimikāliju 
noliktava Čudari 

Jaunūdri 
9480001003

3 

Noliktava 1960. Līdz 1977. 0,2 Neizmanto 

7. Ķimikāliju 
noliktava 

Andreikas 

Andreikas 
9480003010

4 

Noliktava 1968. Līdz 1992. 0,1 Sabrukusi 

8.  Kalna Pīpuļi 
9480005000

9 

Noliktava 1960. Līdz 1989 0,2 Ēka atrodas 
dabā 

9. Minerālmēslu 
noliktava  

Līgas 
9480005177 

Noliktava 1960. Līdz 1998. 0,1 Sabrukusi 

10. Minerālmēslu 
noliktavas 

 

Jaungrāvji 
9480002003

7 

Noliktava 1960. Līdz 1994. 0,5 Nolīdzināta, 
uzvesta 

grants 

11. Minerālmēslu 
noliktava 

 

Apariľas 
9480003004

7 

Noliktava 1960. Līdz 1989. 0,1 Nolīdzināta 

12. Minerālmēslu 
noliktava  

 

Rūpnieki Glabātuve 
mucās 

1969 Līdz 1989. 0,1 Sabrucis 

13. Amonjaka 
glabātuve Gūţi 

Vecmeţieļi 
9480005016

9 

Mucas 1973. Līdz 1988. 1 Mucas 
novāktas 

14. Amonjaka 
glabātuve 
Strēbeles 

Strēbeles1 
9480005016

9 

Mucas 1973. Līdz 1988. 0,5 Mucas 
atrodas 

dabā 

15. ŠAP glabātuve 
Kaţauči 

Kaţauči 
9480003000

4 

 1976. 1989. 0,5 Atrodas 

dabā 

16. Čudari KAS 
izgatavošanas 
bāze 

Jaunūdri 
9480001003

3 

 1980. Līdz 1988. 0,5 Darbība 
nenotiek 

17. Kokapstrādes 
raţotne 

SIA Kamalda 

Brutuļi 
Kokapstrāde 
2700 m³ 
zāģbaļķu gadā 

2002. Darbojas 1  

18. Betona 

izstrādājumu 
raţotne 

8.CBR 

Limbaţu iela 
12 

Betona 

izstrādājumu 
raţošanas jauda 
1500 tonnas 

gadā 

1984. Darbojas 1,4  
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19. Kokzāģētava z/s 
„Roţkalni” 

Kokapstrāde līdz 
1666 m³ gadā 

1933. Darbojas 0,5  

20. Liellopu ferma 

Liepkalni 

SIA Kalna 

Tomēni 

Liellopu ferma 

600 govīm 

1978. Darbojas 4  

21. Cūku ferma 
Kaţauči 

ZS 

„Kamaldiľa” 
9480003004 

Cūku ferma 
1000 cūkām 

1964. Darbojas 2  

22. Dzīvnieku 
novietne 

z/s „Braslas” Liellopi, zirgi 

līdz 100 

2004. Darbojas 1  

23. Kurtuve Smiltenes 
tehnikums 

Sadedzināšanas 
iekārtas ar 
kopējo siltuma 
jaudu 1,5 MW, 

kurināmais-
koksne 

1962. Darbojas 0,1  

 
 
Smiltenes pagastā nav izveidojusies neviena dzīvnieku kapsēta; dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un kritušo dzīvnieku savākšanu un utilizāciju nodrošina katra konkrēta 
saimniecība/uzľēmums, slēdzot līgumu ar šī pakalpojuma sniedzējiem. 
 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Piesārľojuma ietekmes mazināšanai jāturpina potenciāli piesārľoto teritoriju apsekošana, 
detalizēta novērtēšana un sanācijas pasākumu definēšana saskaľā ar MK 20.11.2001. 
noteikumu Nr. 483. “Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 
kārtība” prasībām. 

• Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un kritušo dzīvnieku savākšana un utilizācija nodrošināma 
katrai konkrētai saimniecībai/uzľēmumam, noslēdzot līgumu ar šī pakalpojuma sniedzējiem. 

 

 
 
1.3.2. Gaisa kvalitāte 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.286 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (02.07.2002.) nosaka 
nacionālās vides kvalitātes normatīvus attiecībā uz gaisa kvalitāti, kā arī uz gaisa piesārľojuma 
novērtēšanas kārtību un gaisa aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no piesārľojuma kaitīgās 
ietekmes uz cilvēka veselību un vidi, novērstu vai mazinātu to.  
 
 
Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas daţādu vielu izmeši atmosfērā. Izmešus var 
iedalīs divās grupās: stacionārie (izmeši no katlu mājām) un mobilie (izmeši no autotransporta). 
Vislielākie gaisa piesārľotāji ir SO2 un NOx gāzes. 
Gaisa kvalitāti Smiltenes pagasta teritorijā ietekmē kā stacionārie, tā arī mobilie piesārľojuma 
avoti. 
Mobilo atmosfēras piesārľojumu rada autotransports. Saskaľā ar Latvijas Autoceļu direkcijas 
mājas lapā atrodamo informāciju, salīdzinoši lielākā autotransporta kustība  pagasta teritorijā ir 
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uz 1. šķiras valsts autoceļiem Valmiera – Smiltene, Smiltene – Valka un Smiltene – Strenči. 
Transporta radītie izmeši ir slāpekļa savienojumi, oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds un gaistošie 
organiskie savienojumi. Lai arī šobrīd transporta radītais gaisa piesārľojums netiek uzskaitīts un 
pagasta teritorijā nopietnu piesārľojumu nesastāda, jo nav autotransporta koncentrācijas vietu, 
pieaugot autotransporta intensitātei, iespējams šī aspekta nozīmības pieaugums ceļu tiešajā 
tuvumā. 
 
Stacionāro avotu izmeši, galvenokārt sēra dioksīds, oglekļa un slāpekļa oksīds rodas, dedzinot 
daţāda veida kurināmo uzľēmumu un privāto māju apkures sistēmās. Būtiskākie stacionārie 
izmešu avoti ir lielākie uzľēmumi un tehnikuma katlu māja, kā arī dzīvojamās mājas Brutuļos 
un Kalnamuiţā.  
Pārējā pagasta teritorijā individuālā apbūve rada plašu nelielu punktveida piesārľojumu zonu, 
kuras ietekme uz vidi atkarīga no apkurei izmantotā kurināmā. Nopietnu piesārľojumu 
atmosfērā tie nerada, jo māju apkurei pamatā tiek izmantota koksne un apkures katlu jauda ir 
mazāka par 0,2 MW, tāpēc šie izmeši netiek inventarizēti un uzskaitīti.  
Stacionāro gaisa piesārľotāju ietekme uz gaisa kvalitāti samazinās, ieviešot tajos videi 
draudzīgus tehnoloģiskos risinājumus. 
 
 
 
1.3.3. Ūdeņu kvalitāte 
 
Smiltenes pagasta ūdensteces ir Gaujas baseina hidroloģiskā tīkla sastāvdaļa.  
Būtiskāko ietekmi uz virszemes ūdeľiem rada saimniecisko objektu, kas atrodas tuvu pie 
ūdeľiem, darbība, punktveida (notekūdeľu novadīšanas vietas) un difūzais (lauksaimniecības 
un meţsaimniecības radītais piesārľojums) piesārľojums, kā arī avārijas, kuru rezultātā ūdeľos 
nokļūst piesārľojošās vielas. 
MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736. „Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” nosaka virszemes 
saldūdeľu iedalījumu lašveidīgo un karpveidīgo zivju ūdeľos. Lašveidīgo zivju ūdeľi ir tīri ūdeľi 
līdz vāji piesārľotiem ūdeľiem, kuros dzīvo vai iespējams nodrošināt lašu, foreļu, alatu un sīgu 
eksistenci. Karpveidīgo zivju ūdeľi ir piesārľoti ūdeľi, kuros dzīvo vai ir iespējams nodrošināt 
karpveidīgo zivju, kā arī citu zivju sugu (līdakas, asari, zuši) eksistenci. 
likums „Par vides aizsardzību nosaka vienotu vides aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un 
racionālas izmantošanas politiku. 
 
 

1.13. tabula  
Piesārņojuma kvalitāte Gaujas baseina upēm 

Smiltenes pagastā  
 

Upes nosaukums Piesārľojuma novērtējums pēc 
saprobitātes indeksa 

Ūdens kvalitātes 
mērķis 

Abuls Tīrs, vāji piesārľots L 

Narvelis Vāji piesārľots L 

Kamalda Tīrs, vāji piesārľots L 
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Galvenais dzeramā ūdens avots Smiltenes pagastā ir pazemes ūdeľi, kam praktiski nav 
mikrobioloģiskā piesārľojuma, bet ķīmisko kvalitāti pazemina paaugstināts dzelzs saturs. 
Centralizēta ūdens padeve ir Kalnamuiţā. Ūdens analīzes uzrāda, ka pagasta ūdens satur dzelzi 
vairāk nekā pieļauj normatīvie akti. Nepieciešama ūdens atdzelţošanas sistēmu uzstādīšana, to 
paredzēts novērst projekta „800+” ietvaros kopīgi ar Smiltenes pilsētu. 
Centralizēta ūdens ľemšanas vieta atrodas arī Brutuļos. Pārējā pagasta teritorijā iedzīvotāji 
ūdens padevi nodrošina ar ūdeni no artēzisko aku urbumiem un no individuālajām grodu akām. 
Ūdens kvalitāte atkarīga no aku novietojuma attiecībā pret viensētu lokālajiem piesārľojuma 
avotiem, kā arī no aku sanitāri higiēniskā stāvokļa. 
Pazemes ūdeľi ir mazāk piesārľoti nekā virszemes ūdeľi, bet arī tie nav pasargāti no virszemes 
piesārľojuma. Gruntsūdens slānis bieţi vien atrodas zem ūdens caurlaidīgiem slāľiem, kas 
nozīme, ka piesārľojums diezgan viegli nonāk pazemes ūdeľos. 
 
Dzeramā ūdens atbilstību normatīviem nosaka Zemkopības ministrijas Pārtikas veterinārā 
dienesta testēšanas laboratorija. 
 
Ūdenstilpju kvalitāti būtiski ietekmē notekūdeľu attīrīšanas pakāpe. 
Brutuļos kopš 1984.g. darbojas SIA NKUP Smiltenes bioloģiskā notekūdeľu attīrīšanas iekārta 
„Abuls”, ko projekta „800+” ietvaros paredzēts rekonstruēt. Pašlaik notekūdeľu attīrīšanas 
iekārtas darbojas ar jaudu 20 un vairāk m³ dienā. Smiltenes pagastā notekūdeľi tiek attīrīti 
Smiltenes tehnikumam, Kalnamuiţai, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Brutuļi”, kā arī 
Smiltenes pilsētai.  
 

1.4. attēls 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta „Abuls” 
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Notekūdeľi tiek saľemti pa notekūdeľu kolektoru, tālāk pieľemti pārsūknēšanas stacijā un tiek 
pārsūknēti uz smilšu ķērājiem (2 gb.), tālāk notekūdeľu plūsma tiek novirzīta uz emšeriem (5 
gb.), kuros notiek dūľu pirmreizējā nosēšanās un no tiem periodiski nostājušās dūľas tiek 
novadītas uz dūľu laukumiem, tālāk ūdeľi nokļūst nostādinātājos (3 gb.), pie kuriem aktīvās 
dūľas caur sūknētavu tiek pārsūknētas atpakaļ uz aerotenkiem. Pēc nostādinātājiem, 
notekūdeľi tiek novadīti bioloģiskajos dīķos, tālāk uz kontaktrezervuāriem un pēc tam Abula 
upē. Liekais ūdens no dūľu laukumiem un smilšu laukuma tiek pārsūknēts uz smilšu ķērājiem. 
Liekās dūľas periodiski tiek izsmeltas uz dūľu nogāzēm, kur tās nolīdzina. Komposta 
veidošanas laukumu iekārtās nav; tos paredzēts izbūvēt projekta 800+ ietvaros. Uzľēmuma 
iekārtu darbībā nav gaisa piesārľojuma avotu. Vides ministrijas atļauja Nr.157 B kategorijas 
piesārľojošai darbībai izsniegta līdz 2009.g. 31.decembrim. 
 
 

1.14. tabula.  
Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi) 

 
2005.gadā pēc NAI vidē novadīti 338500 m3 notekūdeľi. 2005.gadā paliekošais piesārľojums:  
 
 

Izplūdes 
punkts 

Piesārľojošā viela, parametrs Pēc attīrīšanas 

Mg/l 
24 stundās 

(vidēji) 

Tonnas gadā 
vidēji 

 
 
          
NAI 

Susp.vielas 12,5 2.586 

BSP5 7,9 2,09 

ĶSP 52 11,15 

Pkop 9,41 2,64 

P/P04 7,34 2,49 

Nkop 31,2 9,06 

N/NH4 6,5 2,2 

N/NO3 17,8 6,03 

Naftas produkti 0,1 0,03 

SVAV 0,2 0,06 

 
 
Bīstamo ķīmisko vielu lietošana, pasākumi to aizvietošanai:  
Nepielieto. 
Atkritumu veidošanās un to apstrāde: Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas 
rezultātā rodas ~ 30 t notekūdeľu dūľu sausā masa, ko uzglabā dūľu laukos. NAI restēs 
uztvertos cietos atkritumus aptuveni 0.84 t/gadā izved uz atkritumu izgāztuvi „Beites” Kocēnu 
pagastā, Valmieras rajonā.  
Trokšņa emisiju līmeņi: Trokšľa līmeľa mērījumi uz uzľēmuma robeţas nav veikti. Sūdzības 
par trokšľa līmeľa pārsniegšanu nav saľemti.  
Iespējamo avāriju novēršana: Uzľēmumā ir izstrādāts avārijas apziľošanas un seku 
likvidēšanas plāns.  
Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu 
modernizācija: Projekta “800+” ietvaros tiek risināts jautājums par iekārtu tehnoloģisko 
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risinājumu pilnveidošanu un atkritumu samazināšanu, enerģijas patēriľa samazināšanu, dūľu 
izmantošanu vai pārstrādi. 2005./2006.gadā projekta “800+” ietvaros paredzēts veikt: - 
Emšeru rekonstrukcija, - Notekūdeľu pārsūknēšanas stacijas iekārtu (sūkľu, 
elektrosaimniecības, pieľemšanas kameras) rekonstrukcija - Aerotenku gaisa bagātināšanas 
iekārtu rekonstrukcija, - Notekūdeľu dehidrilizācija un dūľu komposta laukuma izbūve, - Lieko 
dūľu atūdeľošana un aeronobācija, - Lieko dūľu kompostēšanas laukumu izbūve, lai varētu 
dūľu kompostu izmantot Smiltenes pilsētas zaļumsaimniecībā. Kanalizācijas sistēmas tehnisko 
pasi plānots izstrādāt 2005./2006.g. projekta “800+” ietvaros.  
 
Zināmu piesārľojumu upē rada uz Abula esošā mazā HES, kas arī izjauc dabiskos zivju ceļus. 
 
Smiltenes pagastā nav oficiālu, atbilstoši Ministru Kabineta 11.08.1998. noteikumiem Nr.300. 
„Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” ierīkotu peldvietu, kur, saskaľā ar programmu 
„Peldūdeľu kvalitātes monitorings”, atrastos Sabiedrības veselības aģentūras peldūdeľu 
paraugu ľemšanas vietas. Iecienītas atpūtas vietas pie ūdens ir pie Slīpu ezera un Brutuļu 
ezera, ko izmanto arī Smiltenes pilsētas  un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  
Nevienā no pagasta ūdensobjektiem nav paredzēta motorizēto u.c. braucamrīku izmantošana. 
 
Visām ūdens ľemšanas vietām, notekūdeľu attīrīšanas iekārtām un uz Abula esošajai Brutuļu 
HES ir noteiktas aizsargjoslas (skat. Apbūves noteikumus) un attēlotas kartēs. 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Jānodrošina iespēja informēt iedzīvotājus par vides stāvokli.  
 Lai samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, kā arī 

saglabātu apvidum raksturīgo ainavu, saskaľā ar Aizsargjoslu likumu tiek noteiktas 
aizsargjoslas ūdens objektiem. Pēc iespējas jāsaglabā upju aizsargjosla no 
piesārľošanas iespējām, t.sk. brīva no apbūves. 

 Atsevišķās vietās pie ūdeľiem plānotajās atpūtas vietās, jāizsver nepieciešamība 
paredzēt peldvietu izveidošanu. saskaľā ar MK 01.08.98. noteikumiem Nr.300. 
“Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. 

 Turpināt apkopot informāciju par tām sistēmām, kuras nav tehniskā kārtībā un 
apdraud vidi. 

 Virszemes ūdens objektu apsaimniekošana jāveic saskaľā likumu “Ūdens 
apsaimniekošanas likums”, lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas likumdošanas ieviešanu 
ūdens jomā (Ūdens struktūrdirektīva – 2000/60/EC). Tas prasa sadarbību ar 
apkārtējām pašvaldībām pie Gaujas baseina apsaimniekošanas plāna izstrādes un 
ieviešanas. 

 

 

 
 
1.3.4. Atkritumu apsaimniekošana 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas joma pagasta teritorijā visumā vērtējama kā sakārtota.  
Kopš 1999. gadā Smiltenes pagasta pašvaldība iekļāvusies Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācijā, kuras pakalpojumi ietver atkritumu savākšanu un 
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transportēšanu, reģistrēšanu un kontroli, kā arī atkritumu apglabāšanu reģiona mēroga sadzīves 
atkritumu poligonā Daibē. Atkritumu savākšanu veic Smiltenes NKUP un ZAAO ( ar kuru uz 
2007. gada sākumu ir noslēgti 30 līgumi par atkritumu apsaimniekošanu un savākti un izvesti 
204 m3 atkritumu.)  
Apdzīvotā vietā Brutuļi atrodas Smiltenes NKUP apsaimniekotā atkritumu izgāztuve „Brutuļi”; 
visus līdzšinējos gadus atkritumi tika vesti no Smiltenes pilsētas. 2001.gadā atkritumu apjoms 
bija 5724 m³; 2002.gadā- 6212 m³; 2003.gadā- 5486 m³. Atkritumu izgāztuve slēgta 
24.11.2003., tās rekultivācija pabeigta  2004.gadā.  
 
Problēmu rada tiešais Smiltenes tuvums, bieţi vien no turienes patvaļīgi tiek izgāzti atkritumi 
tuvējos meţos un krūmājos. Arī pagastā joprojām ir individuālo māju īpašnieki, kas neizmanto 
ne ZAAO, ne arī citu atkritumu apsaimniekotāju pakalpojumus un lielākoties atkritumus noglabā 
savas piemājas zemē, kur tiek veidotas ne tikai kompostu kaudzes, bet arī noglabāti sadzīves 
atkritumi – plastmasas u.c. izstrādājumi, kas piesārľo zemi. Ciemu apdzīvotajās vietās 
iedzīvotāji ir noslēguši līgumus ar SIA NKUP un ZAAO par atkritumu apsaimniekošanu. Katru 
gadu pavasarī tiek rīkotas talkas un iedzīvotājiem tiek rasta iespēja bez maksas nodot sadzīves 
atkritumus. 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Ľemot vērā, ka nākotnē ir paredzēts pilnveidot un attīstīt atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmu, t.i. paredzēts izveidot atkritumu dalītās vākšanas punktus visās apdzīvotās 
vietās, kur iedzīvotāju skaits ir 200 un vairāk, līdz ar detalizētu nosacījumu izstrādi 
šādu punktu izveidei, jānosaka šādi punkti pagasta apdzīvotajās vietās  

 Vides izglītības veicināšana pagasta iedzīvotāju vidē. 
 

 
 
 
1.3.5. Paaugstināta riska objekti un teritorijas  
 
Smiltenes pagastā atrodošos uzľēmumu iespējamie avāriju riski saistāmi ar vairākiem 
aspektiem: 

 uzľēmumos esošo iekārtu darbība un to elementu tehniskais nodrošinājums; 
 vielu un materiālu uzglabāšana un transports; 
 ārkārtas situācijas, kuras izraisa stihiskas hidrometeoroloģiskās parādības. 

 
Katrai no esošajām raţotnēm ir sava avāriju notikšanas varbūtība, kura ir atkarīga no to 
darbības veida un katrā konkrētā uzľēmuma darba drošības noteikumu ievērošanas.  
Būtiskākās avāriju iespējamības vietas ir Brutuļu HES un pilsētas attīrīšanas iekārtas.  
 
Smiltenes pagasta teritorijā nav nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritoriju4.  
Nav arī izteiktu pastāvīgās vai īslaicīgās applūšanas riska teritoriju, kā arī augšľu un dabisko 
krastu erozijas apdraudētu teritoriju. 

                                                 

4
 MK noteikumu projekts “Nacionālas nozīmes paaugstināta riska teritorijas” 
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Saistībā ar dabas apstākļiem, kā ugunsbīstamas teritorijas atzīmējamas vienlaidus meţu 
teritorijas pagasta ziemeļu daļā.  
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Jānodrošina iespēja informēt iedzīvotājus par hidrotehnisko būvju drošības stāvokli 
Brutuļu HES un pilsētas attīrīšanas iekārtās.  
• Saskaľā ar Aizsargjoslu likumu un MK apstiprinātajām metodikām ap autoceļiem, 
elektrolīnijām, HES u.c. teritorijām plānojumā tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas (skat. 
sadaļu Aizsargjoslas). 
• Plānojot apbūvi, jāľem vērā aprēķinātās un grafiskajā daļā norādītās teritorijas ar 
applūšanas varbūtību reizi 100 gados. 
• Jaunas piebrauktuves un caurbrauktuves pagasta teritorijā izbūvējamas saskaľā ar LBN 
201-96 “Ugunsdrošības normas” , kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 
nodrošinot ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas pārvietošanās iespējas.  
• Apbūves objektos ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi projektē saskaľā ar LBN 222-99 
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201-96 prasībām. 
• Konsultējoties ar VUGD Valkas nodaļu, jāizstrādā iedzīvotāju apziľošanas sistēma avārijas 
un ārkārtējo situāciju gadījumā saskaľā ar Civilās aizsardzības likumu. 

 
 
 
1.4. Teritorijas telpiskā struktūra un tās turpmākās attīstības priekšnoteikumi  
 
 
Novada telpiskās struktūras karkasu veido lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meţi, 
hidrogrāfiskais tīkls, apdzīvojuma struktūra ar vēsturiskajām apdzīvotajām vietām (Kalnamuiţa 
un Brutuļi), padomju laikā jaunveidotajiem dārzniecības kooperatīviem (Ilgas un Kamaldiľa), 
ceļu tīkls, t.sk. 1. šķiras valsts autoceļi Valmiera – Smiltene, Smiltene – Valka un Smiltene – 
Strenči. Teritorija kopumā raksturojama kā kompakta, salīdzinoši vienmērīgi apdzīvota, ar 
samērā aktīvu saimniecisko darbību.  
 
 
1.4.1. Teritorijas vēsturiskā attīstība  
 
Mūsdienu struktūrā atspoguļojas tās vēsturiskā attīstība daţādos laika posmos.  
Līdz vācu krustnešu iebrukumam Smiltenes pagasta teritorija atradās Tālavijas sastāvā kā 
Cērtenes pilsnovads. Pēc krustnešu iebrukuma uzvarētā zeme tika sadalīta starp bīskapu un 
ordeni, bīskaps Smiltenes pagasta teritoriju izraudzīja par savu īpašumu, bet ap 1350.gadu 
Smilteni no garīdzniecības atkaroja zobenbrāļu ordenis. 
Ordeľa mestrs Frimersheims 1370.gadā šajā teritorijā uzcēla pili un pirmo kristīgo baznīcu. Pēc 
daţiem gadiem Smiltene atkal nonāca garīdzniecības rokās, kļūstot par iemīļotu arhibīskapa 
atpūtas vietu vasarās un rudeľos. 
 
1530.gadā Smiltenes pilsnovadu savā īpašumā saľēma Rīgas arhibīskapa Brandenburgas 
princis Vilhelms no vācu ķeizara Hohencollerna dzimtas, kurš  1539.gadā kļuva par Rīgas 
arhibīskapu. Jaunajam arhibīskapam bijušas sīvas cīľas ar ordeni. Viľš pret to uzsācis slepenas 
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sarunas ar Poliju, tāpēc ticis ieslodzīts – Smiltenes pilī, ar ko tā kļuvusi ievērojama. 
No1558.gada aprīļa līdz 1559.gada janvārim Smiltene piedzīvojusi spoţus laikus, jo princim 
Vilhelmam te bijis galma miteklis. Drīz pēc tam, šķelšanās dēļ pienāca gals visai bruľinieku un 
bīskapa valstībai Livonijā.  
1561.gadā Maskavas cars Ivans Bargais ielauzās Vidzemē. Ordenis padevās Polijai. Kara laikā, 
1577.gadā krievu karaspēks Smilteni nodedzināja un pilnīgi izpostīja. Smagi cieta arī pati pils. 
Poļu laikos Smiltene un tās apkārtne nonāca pilskunga Kaspara Mlodecka pārvaldījumā, kura 
uzdevums bija atjaunot pussagrauto pili un tukšo miestu.  
No 1601.-1602.gadam Vidzemi un tajā skaitā arī Smiltenes pagasta teritoriju pārmaiľus 
iekaroja zviedri un poļi. Dega mājas un pilis. Smiltenes pils tika sagrauta ap 1620.gadu un vairs 
netika atjaunota. 
 
Zviedru laiki (1629.-1731) Vidzemē dēvējami par miera un kultūras uzplaukuma laikiem. 
Smiltenes muiţas zemi pārvaldīja valsts padomnieks Svante Banners, kurš dāvājis Smiltenes 
baznīcai altārpiederumus. Izplatījās luterticība. Tieši zviedru laikos Smiltenē uzcelta draudzes 
skola.  
 
Visai ievērojams periods Smiltenes muiţas vēsturē sākās Krievijas ķeizarienes Katrīnas II 
valdīšanas laikā, kad 18.gs.60.gados Smiltene tika uzdāvināta Vidzemes ģenerālgubernatoram 
Dţordţam fon Braunam, kura laikā no1763.-1771 uzceltas jaunās Smiltenes muiţas ēkas 
(Kalnamuiţa)   
Tajā laikā uzcelts arī siera namiľš, kas ir unikāls un oriģināls ar to, ka vienīgais saglabājies 
Latvijā, atrodas Kalnamuiţā, Smiltenes pilsdrupu teritorijā. 
 
 

1.5. attēls 
Siera namiņš 
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1859.gadā caur Smiltenes muiţu kājām gājis Krišjānis Barons (1835-1923), būdams  Tērbatas 
universitātes students un vēlēdamies iepazīt Vidzemi.    

 
  1.6. attēls 

Kalnamuižas muižas centrālā ēka 
 

 
 
1893.gadā Smiltenes muiţu nopirka firsts (kľazs) Pauls Līvens- ievērojamas, krievu caram tuvu 
stāvošas dzimtas pārstāvis, bagāts, izglītots, inteliģents, humāns, liberāls cilvēks. Tieši šajā 
laikā Smiltene piedzīvoja spoţu saimnieciskās un garīgās dzīves atjaunoti. Firsts Līvens daļu 
īpašumā iegūtās zemes sadalījis atsevišķos gruntsgabalos un iznomājis uz mūţa renti, tā 
likdams pamatus Smiltenes pilsētai. 1896.gadā firsts Līvens uz Abula upes uzcēla pirmo HES 
Baltijas laukos(tā darbojās līdz 1963.gadam), 1903.g.uzcēla Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcu 
ar 25 gultām, centrālapkuri un elektrisko apgaismojumu. Ap slimnīcu iekārtoja parku vairāku ha 
platībā. 1904.gadā firsts uzcēla nespējnieku māju kaventi.1911.gadā firsts Līvens uzbūvēja 
šaurslieţu dzelzceļu Smiltene-Valmiera (to  demontēja ap 1967.gadu). Firsts Līvens arī ļoti 
rūpējies par saviem kalpiem un apkārtējo iedzīvotāju labklājību. Kalpiem tika ierādīti nelieli 
dārziľu, katra ģimene saľēma dienā 3-4 l piena ( par brīvu). Kalpu bērniem bija ierīkots 
bērnudārzs, kur katrs bērns dienā saľēma krūzīti piena un šķēli maizes, bērnus uzraudzīja 
medicīniskā māsa no slimnīcas. Sākumā kalpu ģimenes dzīvoja vairākas lielā istabā, katra 
ģimene savā kaktā, virtuve bija visiem kopīga. Vēlāk firsts izbūvēja katrai kalpu ģimenei savu 
atsevišķu dzīvokli.  
 
 
Muiţas centrs tolaik bijis tikai vienstāva. Istabas bijušas parketa grīdas. Netālajās siltumnīcās 
tika audzēti ziedi cauri gadu, kas rotājuši muiţas istabas.  Tagadējā ēdnīcas ēkā Kalnamuiţa 
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bija firsta izbraucamo zirgu stallis. Stallī bija paliela telpa, kurā dancināja zirgus, tajā 
Ziemassvētkos kalpiem dedzināja eglīti un apdāvināja kalpu bērnus. Vēl līdz šai dienai 
Kalnamuiţā pilnībā saglabājies viss muiţas ansamblis. 
1919.gadā Latvijas valsts izcīnīja neatkarību. Muiţas beidza pastāvēt. Firsts Līvens daļu savu 
īpašumu paspēja pārdot un izceļot uz ārvalstīm. Pārējo muiţas īpašumu nacionalizēja Latvijas 
valsts.  
 
Smiltenes muiţa nonāca Zemkopības ministrijas īpašumā, kura 1922.gada  ierīkoja šeit 
viengadīgu piensaimniecības skolu.  1945.gadā mācību iestādei piešķīra Smiltenes 
lauksaimniecības tehnikuma nosaukumu. Mūsdienās tehnikums uzskatāms par vienu no 
vecākajām izglītības mācību iestādēm Latvijā. No 1922. gada līdz mūsdienām Smiltenes 
lauksaimniecības mācību iestādei vairākkārt mainījies nosaukums, tas arī bijis vairāku ministriju 
pārraudzībā.  

 
Padomju gados tas bijis daţādu ministriju pārziľā, kas saistītas ar lauksaimniecību un 
zooveterināriju, saglabājot lauksaimnieciska rakstura mācību iestādi. Kopš 1990.gada Smiltenes 
lauksaimniecības tehnikums ir Latvijas lauksaimniecības ministrijas pārziľā, no 
1999.g.Zemkopības ministrijas pārziľā, mainot arī nosaukumu – Smiltenes tehnikums, kopš 
2004.g. tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziľā, pārejot no lauksaimniecības 
specialitāšu apgūšanas uz komerczinību, tūrisma pakalpojumu, viesnīcu servisa, ēdināšanas 
servisa, veterinārmedicīnas specialitātēm.  

 
  1.7. attēls 

Kalnamuižas muižas stallis, 
tagad bibliotēka un Smiltenes tehnikuma ēdināšanas serviss 
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1964.tiek uzcelts jaunais mācību korpuss, 1969. kopmītnes, kas bija pirmā 5 stāvu māja 
Smiltenē. Pag.gs. 60 tajos gados atjaunots parks skolas teritorijā. Sastādīti daudzi silto zemju 
augi, lai novērotu kā tie izturēs ziemeļu bargos apstākļus. Sadarbībā ar Salaspils botānisko 
dārzu Kalnamuiţā tik izveidots arī pirmais akmens dārzs, kurā ziedējuši augi no agra pavasara 
līdz vēlam rudenim. 
 
1920.gadā no Smiltenes pagasta teritorijas atdalīja Smiltenes pilsētu, piešķirot tai pilsētas 
tiesības. 1936.gadā Smiltenes pagastā pavisam bija 520 zemes īpašnieki ar 650 lauku 
saimniecībām, 675 apdzīvotām vietām un ar 3400 pastāvīgiem iedzīvotājiem. Tolaik tas bija 
vislielākais pagasts Valkas apriľķī. II pasaules kara laikā Smiltenes pagasta teritorija netika 
daudz cietusi, vairāk tika izpostīta Smiltenes pilsēta. PSRS okupācijas laikā Smiltenes pagasta 
statuss bija ciems, kas no 1949.-1959.gadam atradās Smiltenes rajonā, tad Valkas rajonā.  
 
 

1.8. attēls 
 

Zauskas priede 
 

 
 
Uz Smiltenes-Valmieras šosejas vērojams fragments no Zauskas priedes, kas bijusi pati vecākā 
un resnākā priede Latvijā. Kopš 1954.gada koks sāka strauji kalst. 
 
Priede auga pie “Zausku” mājām, kas senos rakstos minētas jau Zviedru valdīšanas 
laikos(17.gs.beigās) Pēc sausā koka nozāģēšanas aprēķināts priedes vecums  - 370 gadu. 
Priedes apkārtmērs 1 m augstumā bija 4,58 m  diametrs 1,46 m ,bet augstums līdz nocirstajai 
galotnei – 13,57 m. Tagad nozāģētā koka vietā uzstādīta stumbra daļa, kas nodrošināta pret 
bojāšanos.      
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Ievērojama arhitektūras celtne ir Mācītājmuiţa no 18 gs., kas saistīta ar visiem ievērojamiem 
Smiltenes mācītājiem, bet jo īpaši ar Kārli Kundziľu un viľa bērniem: Kārli Kundziľu (junioru) 
teologu un Paulu Kundziľu – arhitektu, Brīvdabas muzeja izveidotāju. Šajā ēkā vienu no saviem 
pirmajiem darbiem – Smiltenes altārgleznas restaurāciju veica gleznotājs Jānis Rozentāls. 
Pašreiz ēka un zeme pieder Smiltenes evaľģēliski luteriskajai draudzei. Ēkā vēl joprojām ir 
saglabājušās oriģinālās durvis un kāpnes.  
 
Deviľdesmito gadu sākumā, līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un straujajām saimnieciskās 
dzīves izmaiľām, mainījās arī Smiltenes pagasts. Notika teritorijā esošo uzľēmumu juridiskā 
statusa maiľa, tika likvidēts Smiltenes sovhoztehnikums un uz tā bāzes izveidojās jaunas 
privātstruktūras.  
 
 
 
1.4.2. Zemes lietojuma struktūra 
 

Saskaľā ar VZD 2007.gada bilanci Smiltenes pagasta teritorijas kopējā platība ir 6816.1 ha. 

Lielākā daļa  teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībai- 5904.4 ha, no tās savukārt vislielākais 
īpatsvars ir lauksaimniecībā izmantojamai zemei ( 4 391.8 ha, t.sk. 3220.9 ha aramzemes, 
128.3 ha augļudārzi, 689 ha pļavas, 353.6 ha ganības) un meţiem ( 1697.2 ha). Salīdzinoši 
nelielu teritorijas īpatsvaru aizľem krūmāji (125 ha), purvi (23.9 ha) un teritorijas zem ūdeľiem 
(127.9 ha). No apbūvētajām teritorijām lielāko īpatsvaru sastāda ceļi (162.7 ha). Zeme zem 
ēkām un pagalmiem sastāda 121.2 ha. 
Salīdzinot pagasta zemes sadalījumu ar vidējo Valkas rajona lauku zemes sadalījumu, var 
secināt, ka Smiltenes pagastā ir ievērojami lielāks lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
īpatsvars un mazāks meţa zemes īpatsvars nekā vidēji rajonā. 
 
 
 
1.4.3. Nekustamie īpašumi un to izmantošana 
 
Zemes reformas gaitā Smiltenes pagasta teritorijā izveidojies 839 ( pēc VZD zemes bilances uz 
01.01.2007. datiem) zemes īpašumu un lietojumu. Pēc teritorijas sadalījuma pēc īpašumu 
piederības lielākais teritorijas īpatsvars atrodas fizisko personu īpašumā (5297.2 ha, lietošanā 
561.5 ha), salīdzinoši nelielas platības juridisku personu īpašumā (380.6 ha, lietošanā 7.1 ha), 
pašvaldībai īpašumā 1.7 ha un lietojumā 101.9 ha, valsts institūciju īpašumā 217.6 un lietojumā 
239.6 ha (pārsvarā tās ir valsts meţu teritorijas un Smiltenes tehnikuma lauksaimniecības 
zemes). Pašvaldības īpašumā un lietošanā esošo zemju kopplatība sastāda 103.6 ha, t.sk. to 
veido 34 zemes īpašumi un lietojumi. No pašvaldības pārziľā esošajām zemēm lielāko daļu 
(47.4 ha) sastāda lauksaimniecībā izmantojamās zemes un zemes zem satiksmes 
infrastruktūras (39.6 ha), 10.2 ha sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas.  
Pēc teritorijas sadalījuma pa galvenajiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem, lielākā 
teritorijas daļa tiek izmantota lauksaimniecībai (5904.4 ha) un meţsaimniecībai (676.2 ha).  
 
Dzīvojamās apbūves teritorijas raksturo vienģimenes un divģimeľu dzīvojamās apbūves 
teritoriju īpatsvars – 243 īpašumi (46.3 ha kopplatība). Vidējais īpašuma lielums sastāda 
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1900m2. Daudzdzīvokļu māju apbūve aizľem tikai 0.04 % pagasta teritorijas, pamatā tās 
atrodas Kalnamuiţas un Brutuļu  ciemu robeţās.  
 
Satiksmes infrastruktūras objekti aizľem 1.77 % teritorijas, t.sk. ietverot ceļu zonas. 
Rūpniecības objektu apbūvei tiek izmantota zeme 14.4 ha kopplatībā (10 īpašumi un lietojumi).  
 
 

1.15.tabula 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem5 

  
NĪLM grupa Īpašumu un 

lietojumu skaits 

Platība 

(ha) 

Īpatsvars 

% 

Lauksaimniecība  416 5904.4 86.62 

Meţsaimniecība  71 676.2 9.92 

Ūdenssaimniecība 1 5.8 0.09 

Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo māju 

apbūve 

243 46.3 0.68 

Daudzdzīvokļu māju apbūve 11 2.5 0.04 

Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura apbūve 1 0.5 0.01 

Sabiedriskas nozīmes objekti 4 31.8 0.47 

Rūpniecības objekti 10 14.4 0.20 

Satiksmes infrastruktūras objekti  59 120.7 1.77 

Inţeniertehniskās apgādes tīkli 22 7.4 0.11 

Pārējie objekti 1 6.1 0.09 

Kopā 839 6816.1 100.0 

 
 
Pēc funkcionālās izmantošanas  kā atšķirīgas teritorijas daļas Smiltenes pagastā ir izdalāmas: 

 lauksaimniecības zemju teritorijas pagasta centrālajā daļā, nacionālās nozīmes 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonā gar autoceļu ceļu Smiltene- Valmiera,  

 vienlaidus meži pagasta ziemeļu daļā, 
 rūpnieciska rakstura objektu apbūves teritorijas pie Smiltenes un Brutuļos,   
 apdzīvotās vietas, galvenokārt Kalnamuiţa un Brutuļi-  iedzīvotāju, pakalpojumu 

saľemšanas un uzľēmējdarbības aktivitāšu centrs; 
 sporta komplekss pie Tepera ezera- sporta un atpūtas objektu attīstības teritorija.  

 
 

                                                 
5 VZD zemes bilance uz 01.01.2007. 



 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. PASKAIDROJUMA RAKSTS                 

 

 

Smiltenes pagasta padome 56 

1.4.4. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 
 
 
1.4.4.1. Demogrāfiskais raksturojums 

 
2006.gada sākumā Smiltenes pagastā dzīvoja 1233 iedzīvotāji6  (3.9% no Valkas rajona 
iedzīvotāju skaita).  
Iedzīvotāju vecuma ziľā Smiltenes pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Valkas rajonā- 
tas izskaidrojams ar Smiltenes tehnikuma atrašanos pagastā.   
 
Iedzīvotāju skaits pagastā pēdējo desmit gadu laikā samazinās. (skat. 1.16. tabulu) Galvenie 
iemesli iedzīvotāju skaita samazināšanās ziľā ir tādi paši kā visā Latvijā – zemais dzimstības 
līmenis un samērā augstā mirstība, bet lielākoties- mehāniskā migrācija.  
Neskatoties uz šo faktu, pagastā saglabājas lauku teritorijai salīdzinoši augsts iedzīvotāju 
blīvums (17.6 iedzīvotāji/km2) salīdzinājumā ar 13 iedzīvotāji/km2 Valkas rajonā un citviet 
Latvijā (arī 13 iedzīvotāji/km2).  
Straujāk iedzīvotāju skaita samazināšanās notika deviľdesmito gadu beigās, pēdējos gados 
vērojama tendence iedzīvotāju skaitam stabilizēties. 

 
 

1.3. diagramma 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Smiltenes pagastā 
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Līdz darbaspējas vecumam ir 224 (18%) iedzīvotāji. Bērni vecumā līdz 18 gadiem ir 327 (jeb 
23%), tai skaitā 0 – 6 gadu vecumā 99 un skolas vecuma bērni (7 līdz 18 gadiem) – 228. 
Darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits- 788, virs darba spējas vecumā 211 pagasta iedzīvotāji. 

 
 

                                                 

6 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvades Iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.01.2006.  
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1.16.tabula 

Iedzīvotāju skaita pārmaiņas Smiltenes pagastā 
 

Gads Iedzīvotāju 
skaits 

Iedzīvotāju 
skaita 

pieaugums 

gadā, % 

Dzimušo skaits Mirušo skaits Dabiskais 

pieaugums   
(uz 100 

cilvēkiem) 
1997. 1513 -1.0 13 17 -0.3 

1998. 1507 -1.0 14 22 -0.5 

1999. 1502 -1.0 23 16 0.5 

2000. 1437 -0.95 14 20 -0.4 

2001. 1335 -0.92 17 10 0.5 

2002. 1285 -0.96 18 16 0.2 

2003. 1276 -1.0 19 21 -0.2 

2004. 1283 +1.0 9 15 -0.5 

2005. 1253 -0.97 26 14 1.0 

2006. 1233 -0.98 8 12 -0.3 

 
 
 

1.4. diagramma 
Iedzīvotāju sadalījums vecuma grupās 
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Salīdzinot ar 2000.gada Tautskaites datiem, būtisku izmaiľu bērnu un pieaugušo darbaspējas 
vecuma īpatsvarā nav, samazinājušies tikai absolūtie skaitļi. Pateicoties esošajai 
vecumstruktūrai un pēdējo gadu izmaiľām, demogrāfiskā slodze no 587  2000. gadā  ir 
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samazinājusies līdz 5527  2006. gadā. Tas ir labāks rādītājs kā Valkas rajonā, kur 2006. gada 
sākumā demogrāfiskā slodze bija 605, un Latvijā- 553. 

 
1.17. tabula  

Iedzīvotāju vecuma grupu izmaiņas Smiltenes pagastā 

 
 

Gads 
Iedzīvotāji līdz 
darvbaspējas 

vecumam 

Iedzīvotāji 
darbaspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji virs 
darbaspējas 

vecuma 

 
Demogrāfiskā 

slodze 

Skaits % Skaits % Skaits % 

1997. 259 17.1 1009 66.7 245 16.2 499 

2000. 292 20.3 903 63.1 238 16.6 587 

2006. 224 19.0 788 63.9 211 17.1 552 

 

Pēc nacionālā sastāva Smiltenes pagastā 92 % jeb 1111 iedzīvotāju pēc tautības ir latvieši, 5% 
jeb 62 krievi. No visiem iedzīvotājiem 97% ir Latvijas pilsoľi. 

 

 
1.18. tabula 

Smiltenes pagasta iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Latvieši 1111 

Krievi 62 

Baltkrievi 12 

Ukraiľi 10 

Poļi 9 

Neizvēlēta 4 

Igauľi 2 

Lietuvieši 2 

Anglis 1 

Udmurts 1 

 

52% sieviešu un 48% vīriešu - ir Latvijas vidējiem rādītājiem (attiecīgi 54% un 46%) tuvs 

dzimumu sadalījums.  
 
Pēdējos piecos gados kopumā ľemot pagastā ir pozitīvs dabiskais pieaugums- šajā laika 
periodā dzimuši 80 cilvēki, miruši 78. Tomēr arī šādas dzimstības tendences nerada stabilu 
iedzīvotāju skaita pieaugumu (skat. 1.5. diagrammu). 
 

                                                 

1Demogrāfiskā slodze – ārpus darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita attiecība pret darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaitu. 
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 1.5.diagramma 

Iedzīvotāju dabiskā kustība Smiltenes pagastā 
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Tātad iedzīvotāju skaita samazinājums ir uz mehāniskās kustības rēķina- analizējot iedzīvotāju 
mehānisko kustību pēdējos piecos gados, kopsummā, redzam, ka pagastā piedeklarējušos 
skaits ir par 52 mazāks nekā no pagasta aizdeklarējušos iedzīvotāju skaits. 
     
Prognozes liecina, ka pagasta iedzīvotāju dabiskais pieaugums tomēr varētu palielināties. 
Pagastā, tāpat, kā visā republikā, vērojama darbaspēka aizplūšana uz lielajām pilsētām un uz 
ārzemēm. Attīstoties uzľēmējdarbībai, pagastā pieaug nodrošinājums ar darbu, kas nav 
mazsvarīgs faktors, lai iedzīvotāji nemainītu dzīves vietu, un to skaits varētu pat palielināties.     
 

Nodarbinātība 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāles sniegtās informācijas uz 01.02.2007. 53 
pagasta iedzīvotāji bija reģistrējušies kā bezdarbnieki-  Bezdarbs Smiltenes pagastā bija 6.7%. 

 

Tas ir visai augsts bezdarba  rādītājs, salīdzinot ar Valkas rajona un Latvijas rādītājiem. 

Pēc  Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiālē saľemtās informācijas pagastā darbojas 92 
uzľēmumi, kā nozīmīgākie darba devēji minami Smiltenes tehnikums, SIA Narvelis, SIA 
Lamberts, SIA Agrotehnika Smiltene, SIA Kamalda, SIA Agrosmiltene, SIA Kalna Tomēni. 

Pagasta teritorijā reģistrēta 71 zemnieku saimniecība, t.sk. četri uzľēmumi, kas veic 
lauksaimniecisko raţošanu vairāk kā 100 ha.  
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1.6.diagramma 

 

Bezdarba rādītāji  01.02.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Iedzīvotāju skaits Smiltenes pagastā nesamazinās. Rādītāji, analizējot iedzīvotāju 
vecumgrupas, izglītības līmeni, nodarbinātību, liecina par kvalitatīviem cilvēkresursiem. Tas ir 
viens no nozīmīgiem faktoriem pagasta turpmākai attīstībai, t.sk. jaunu uzľēmumu darbībai- 
gan raţošanas un pakalpojumu sfērā. 
 

 
 
 
 

1.4.4.2. Apdzīvojuma raksturojums 
 
Apdzīvojuma struktūra Smiltenes pagastā telpiski veidojusies pēc vēsturiski apdzīvotas 
teritorijas, dabas veidojumiem, apbūvei vai atpūtai piemērotas apbūves zemes, ūdeľu tuvuma 
un sabiedriskā transporta nosacījumiem. Vēsturiski tā veidojusies kā muiţu centru un to 
apkārtnes apbūve, t.s. vecsaimniecības, vēlāk 20.gs. 20.gados Latvijas brīvvalsts agrārās 
reformas rezultātā- jaunsaimniecības, kuras atdalīja no vecsaimniecībām un mazajām 
muiţiľām, un piešķīra par nopelniem Brīvības cīľās, pēckara un padomju laika celtniecības 
rezultātā.  
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1.19. tabula  

Vēsturiski izveidojušās apdzīvotās vietas pagasta teritorijā 

Apdzīvotās vietas Iedzīvotāju 
skaits 

Kalnamuiţa 570 

Brutuļi 174 

Grotūzis 54 

Varicēni 44 

Mācītājmuiţa 43 

Lūķi 27 

Jaunbilska 24 

 
Lielākais apdzīvojuma blīvums ir Smiltenes tiešā tuvumā, kur arī izvietojušās Kalnamuiţas, 
Brutuļu, Grotūţa,  nedaudz tālāk–  Mācītājmuiţas apdzīvotās vietas. Šo apdzīvoto vietu 
iedzīvotāju nodarbinātība un pakalpojumu saľemšana visai cieši saistīta ar Smiltenes pilsētu. 
Jauna apbūve pēdējos gados veikta Smiltenes pagasta Kalnamuiţas teritorijā un Brutuļos, kas 
arī izveidojušies Smiltenes pagastā kā ciemi. 
 
Kalnamuiža radusies uz vēsturiskā Smiltenes muiţas centra pamatbāzes, kurā ir attīstīta 
pagasta lielākā infrastruktūra – dzīvojamo māju sektors, Smiltenes tehnikuma mācību un 
saimniecības bāze, daţādu pakalpojumu pieejamība. Kalnamuiţas attīstību zināmā mērā 
ietekmē arī tiešais pilsētas tuvums, jo Kalnamuiţa robeţojas ar Smiltenes pilsētu- tās centrālo 
daļu.  
Kalnamuiţā, apkārt vēsturiskajam centram, dominē daudzdzīvokļu apbūve. Dzīvošanas 
apstākļiem piemērotas arī vēsturiskās muiţas kompleksa ēkas. Kalnamuiţā iedzīvotājiem tiek 
nodrošināta centrālā apkure, kanalizācija un ūdensvads. Svārstīgu iedzīvotāju skaitu šeit veido 
Smiltenes tehnikuma mācību bāze, kurā katru gadu mācās līdz 500 audzēkľiem, daļa no viľiem 
izmanto dienesta viesnīcu. Uz Smiltenes tehnikuma mācību bāzes izveidojušies vairāki 
pakalpojumi, kurus izmanto ne tikai Smiltenes pagasta iedzīvotāji, bet arī pilsētas iedzīvotāji. 
Vasaras periodā mācību bāze tiek izmantota daţādām nometnēm, semināriem, kongresiem 
utt.. 
Kalnamuiţas teritoriju ieskauj muiţas parks, kuram ir noteikts parka statuss; tajā atrodami reti 
sastopamas šķirnes koki, krūmi un daţādi augi.  
 

Kalnamuiţa no Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām apdzīvotajām vietām ir 
vistuvāk reģiona teritorijas plānojumā noteiktajiem vietējas nozīmes centra atbilstības 
kritērijiem: iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā – ne mazāk par 500; pieejamie pakalpojumi: 
valsts un pašvaldības pakalpojumi; bibliotēkas esamība un publiska interneta pieejamība; 
sabiedriskā transporta pieejamība un melnā seguma ceļa savienojums ar pilsētām vai 
reģionālas, nacionālas nozīmes autoceļu, sociālās aprūpes dienesta esamība. Kalnamuiţā nav 
pamatskolas, primārās veselības aprūpes iestādes, nav rūpniecības preču tirdzniecības, nav 
pieejami pasta pakalpojumi. Šos pakalpojumus ciema iedzīvotāji saľem Smiltenē. 
 
Kalnamuiţai ir lielas perspektīvas attīstīties. Uz Valkas ceļa pusi autotrases virzienā izvietojies 
individuālo māju ciemats, pie kura paredzēta kempinga un telšu vietas izbūve. Pretī ciematam 
sākas BMX trase, aiz tās izvietoti tenisa korti un stadions, kartinga trase, ko apsaimnieko 
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Smiltenes pilsētas dome. Aiz kartinga trases izvietota autotrase, kas pieder auto sporta klubam 
„Smiltene”. Minētajās teritorijās regulāri notiek daţāda rakstura sportiski pasākumi, kā arī 
laukums pie autotrases tiek izmantots lielākām kultūras aktivitātēm. Tālāk aiz autotrases 
neapbūvētājās teritorijās tiek plānota individuālo māju celtniecība, jo šī apkārtne atrodas netālu 
no Smiltenes pilsētas, un, tā kā Smiltenes pilsētā iespējas izvērsties individuālajā celtniecībā ir 
minimālas, tiek plānots, ka daļa Smiltenes iedzīvotāju izvēlēsies individuālos apbūves gabalus 
pagasta teritorijā. Jau tagad vērojama tendence pilsētas iedzīvotājiem aktivizēt nekustamā 
īpašuma tirgu, iegādājoties zemes un mājas pagasta teritorijā.  
 
Otrā lielākajā apdzīvotajā vietā Brutuļi centrālajā daļā dominē daudzdzīvokļu māju apbūve, 
kas izkārtojusies Brutuļu dzirnavu ezera vienā pusē – Strenču ceļa pusē; aiz ezera vērojama 
vēsturiska individuālo māju apbūve, kas piemērota mūsdienu dzīvojamām vajadzībām. Aiz 
Brutuļiem pagājušajā gadsimtā uzsākt bērnudārza celtniecība, kas nav pabeigta, bet kurā, 
piesaistot līdzekļus, varētu izveidot centru sociālām vajadzībām vai piemērot to apdzīvojamam 
sektoram. Brutuļi pagasta teritorijā izdalāmi arī kā infrastruktūras centrs, šeit atrodas a/s 
„8CBR” asfaltbetona rūpnīca, SIA „Kamalda” bāze, kur lielos apjomos nodarbojas ar 
kokapstrādi, dārzkopību, lopkopību.  
 
Smiltenes pagastā atrodas vēl vairākas apdzīvotas vietas, kurās dominē savrupmājas un 
viensētas. Daţās no tām – Jaunbilskā un Mācītājmuiţā iedzīvotāji mitinās kultūrvēsturiskos 
objektos. 
Pārējās apdzīvotās vietas ir nelielas, skrajciema tipa apdzīvotas vietas ar viensētu apbūvi, bez 
kopējās infrastruktūras un centralizēti pieejamiem pakalpojumiem kas kopā ar viensētām veido 
Latvijas laukiem un Vidzemei raksturīgo lauku apdzīvojuma struktūru. Ľemot vērā salīdzinoši 
izdevīgo novietojumu (tuvums Smiltenei, 1. šķiras valsts autoceļiem), šo apdzīvoto vietu 
apkārtne vērtējama kā potenciāla īpašumu attīstīšanai darījumu, dzīvojamās un komercapbūves 
mērķiem.  
Smiltenes pagastā veidojas jaunas apdzīvotās vietas uz bijušo mazdārziľu kooperatīvu-  „Ilgas” 
un „Kamaldiľa”, kurus izmanto Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, bāzes. Raksturīgi, ka daļa 
kooperatīvu iemītnieku vēlas pārcelies (deklarēt savu dzīves vietu) Smiltenes pagastā.  
Ilgām un Kamaldiľai piešķirts ciema statuss, teritorijas plānojums nosaka to robeţas.  
Lauku viensētās dzīvo lielākā daļa Smiltenes pagasta iedzīvotāju. Kopējais viensētu skaits- 166. 

 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Smiltenes pagasta novietojums pie Smiltenes pilsētas, līdzšinējā sociāli ekonomiskā 
attīstība, šodienas nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences pamato Smiltenes 
pagasta apdzīvoto vietu kā dzīves vietas un pakalpojumu saľemšanas vietas attīstības 
iespējas. 

 Kalnamuiţas ciema priekšrocības, salīdzinājumā ar citām apdzīvotām vietām līdzīgā 
attālumā no Smiltenes, raksturo tuvums Smiltenes pilsētas centram, infrastruktūras 
nodrošinājums, apbūvi ierobeţojošu dabas faktoru neesamība, kopumā pievilcīga vide, 
kas  rada papildus interesi dzīvojamās apbūves iniciatīvām. Kā primāro plānojums 
izvirza dzīvojamās apbūves objektu attīstības iespējas. 

 Brutuļu ciema turpmākās attīstības iespējas nosaka izdevīgais novietojums pie 
Smiltenes- Strenču ceļa, tuvums Smiltenes pilsētai,  infrastruktūras nodrošinājums, 
salīdzinoši ainaviski izteiksmīga vide. Ciema turpmākajā attīstībā plānojumā tiek 
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paredzētas gan jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, gan esošo saimniecisko objektu 
apbūves teritoriju izmantošana jauktas raţošanas un tehniskās apbūves objektu 
vajadzībām. 

 Grotūţa apdzīvotās vietas attīstības iespējas nosaka robeţošanās ar Smiltenes pilsētu- 
turpmāko novada centru un optimāls tuvums visām Smiltenes pilsētas komunikācijām. 
Plānojumā izvirzītā darījumu un dzīvojamās apbūves attīstības iespēja pēc apbūves 
veida ir analoga esošajai Smiltenes pilsētas apbūvei.  

 Teritorijas plānojumā tiek noteiktas četru ciemu ( Kalnamuiţa, Brutuļi, Ilgas un 
Kamaldiľa) robeţas. Robeţu apraksts pielikumā.  

 

 
 
 

1.5. Kultūrvēsturiskais un dabas mantojums 

 
Saskaľā ar VKPAI sniegto informāciju, valsts aizsargājamo kultūrvēsturiskā mantojuma daļu 
pagasta teritorijā raksturo vairāki valsts un vietējās nozīmes kultūras un arhitektūras 
pieminekļi- Smiltenes muiţas ansamblis Kalnamuiţa (18.-19 gs.), kā arī Mācītājmuiţa un 
Jaunbilskas muiţa (19 gs). Kalnamuiţā atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – 
Smiltenes viduslaiku pils, no kurām saglabājušies daţi sienu fragmenti. Pilsdrupu teritorijā, 
izvietota arī dārznieka māja no muiţas ansambļa Kalnamuiţā (kādreizējā dārznieku māja) un 
nozīmīgs tūrisma objekts – Siera namiľš, celts 1763.g, kas ir vienīgais Latvijā. Šeit savulaik ir 
turēts un ţāvēts siers, kas vests uz Rīgas tirgiem. 
 

1.9. attēls 
Jaunbilskā 
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Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128. apstiprinātajā Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverti 9 Smiltenes pagastā esošie kultūras 
pieminekļi. 
 

1.20. tabula 
Valsts nozīmes pieminekļi Smiltenes pagastā 

 
Nr.
p.k. 

Pieminekļa nosaukums Pieminekļa 
valsts 

aizsardzības 
numurs 

Grupa Celšanas 
laiks 

Atrašanās vieta Aizsarg-
joslas 

platums 
(m) 

1. Smiltenes viduslaiku pils 2387 Arheoloģijas 
piemieklis 

13.-
17.gs. 

Kalnamuiţa 500 

2. Smiltenes muiţas apbūve 6873 Arhitektūras 
piemineklis 

18.- 
19.gs. 

Kalnamuiţa 500 

3. Smiltenes muiţas 
pilsdrupas 

6874 Arhitektūras 
piemineklis 

 Kalnamuiţa 500 

4. Smiltenes  muiţas kungu 
māja 

6875 Arhitektūras 
piemineklis 

18.gs.2.
puse 

Kalnamuiţa 500 

5. Smiltenes muiţas 
pārvaldnieka māja 

6876 Arhitektūras 
piemineklis 

18.gs.2.
puse 

Kalnamuiţa 500 

6. Smiltenes muiţas stallis 6877 Arhitektūras 
piemineklis 

18.gs. 
beigas 

Kalnamuiţa 500 

7. Smiltenes muiţas klēts 6878 Arhitektūras 
piemineklis 

18.gs.2.
puse 

Kalnamuiţa 500 

8. Smiltenes muiţas parks 6879 Arhitektūras 
piemineklis 

18.gs.2.
puse 

Kalnamuiţa 500 

9. Portāls un durvju 
komplekts 

4474 Mākslas 
piemineklis 

 Mācītāj-
muiţa 

500 

 
 
Viens no ievērojamākajiem pieminekļiem ir Kalnamuiţā, kur saglabājies gandrīz pilnībā viss 
muiţas ansamblis. No šejienes arī savulaik veidojusies Smiltenes pilsēta. Pašlaik vēsturiskajās 
ēkās izvietojies un tās apsaimnieko Smiltenes tehnikums, ēkas ir Izglītības ministrijas īpašumā. 
Sākotnējais ēku pielietojums vairs neeksistē, vairākas ēkas (tai skaitā centrālā muiţas ēka) 
piemērota kā apdzīvojamā platība Kalnamuiţas iedzīvotājiem. Citās ēkās izvietotas mācību 
telpas, bibliotēka, ēdnīca, sporta zāle. 

 

1.21. tabula  

Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi Smiltenes pagastā 

Nr.p.k. Pieminekļa nosaukums Celšanas laiks Atrašanās vieta 
 

1. Smiltenes muiţas siera namiľš 19.gs.1.puse Kalnamuiţa 

2. Smiltenes muiţas dārznieka 19.gs.1.puse Kalnamuiţa 
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māja 

3. Smiltenes muiţas smēde 19.gs.1.puse Kalnamuiţa 

4. Smiltenes mācītājmuiţas apbūve 1790.,1793 Mācītājmuiţa 

5. Saimniecības ēka 19.gs.2.puse Mācītājmuiţa 

6. Saimniecības ēka 19.gs.b. Mācītājmuiţa 

7. Muiţas klēts 19.gs.1p. 
19.gs.2.p 

Jaunbilskas muiţa 

 

 
Pie perspektīviem kultūras pieminekļiem kā arhitektūras un mākslas piemineklis Valkas rajonā 
uzskatāms Smiltenes mācītājmuiţas apbūve 18 gs.b. – 19.gs. sākums. Mācītājmuiţa ir 
Smiltenes ev.luteriskās baznīcas īpašums; pašlaik ēkā saglabājies oriģinālais durvju portāls un 
kāpnes, ievērības cienīgi objekti ir arī 18. gs. Beigu kāpľu margas un sienas skapis. Muiţas ēka 
sadalīta dzīvokļos, vietējie iedzīvotāji ne visai saudzīgi izturas pret arhitektūras un mākslas 
pieminekli, apkārtne ir diezgan nolaista, ainaviski svarīgās vietās pretī fasādei izvietoti 
nesankcionēti mazdārziľi. Mācītājmuiţa būtu uzskatāma par kultūras pieminekli, kas nākotnē 
būtu veidojams kā tūrisma apskates objekts. Arī apkārtne ar Mācītājmuiţas ezeru ir pievilcīga 
kā ainaviska teritorija. 
 
 

1.22. tabula 
Perspektīvie kultūras pieminekļi Smiltenes pagastā 

 
 

Nr.
p.k. 

Pieminekļa nosaukums Grupa Celšanas laiks Atrašanās vieta 

1. Jaunbilskas muiţas apbūve Arhitektūras 
piemineklis 

19.gs. 1. puse Jaunbilska 

2. Smiltenes mācītājmuiţas 
apbūve 

Arhitektūŗas, 
mākslas 
piemineklis 

18.gs. beigas- 
19.gs. sākums 

Mācītājmuiţa 

 
Novada teritorija nav bagāta ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Smiltenes pagastā 
nav Natura 2000 kritērijiem atbilstošu teritoriju.  
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statusā ir Jaunais parks Kalnamuiţā, diţkoks parastā goba 
(apkārtmērs 4.11 m) pie ēkas Kalnamuiţa 6. Pagasta teritorijā ir trīs diţkoki – Vēsku priede, 
Alkāsu liepa, un no Zauskas priedes palikušais fragments, kas vērojams Valmieras- Smiltenes 
ceļa malā  
Īpatnējs dabas vai vēsturisks veidojums ir Bļodakmens Veczellītēs, kas kalpojis kā kulta vieta 
senlatviešiem. Īpatnēji ir tas, ka akmenī cauru gadu iedobumā ir ūdens. 
Perspektīvā paredzēts valsts aizsargājamo arheoloģijas kultūras pieminekļu sarakstā iekļaut 
kādreizējo seno latviešu kulta vietu Veczellīšu bļodakmeni, kas atrodas pie Veczellītēm, kā arī 
Lazdukalnu – senkapu teritoriju, kas atrodas pie Riekstkalniem. 
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Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Kultūras pieminekļi ir saglabājami, aizsargājami un izmantojami saskaľā ar Likumu par 
kultūras pieminekļu aizsardzību un MK 26.08.2003. noteikumiem „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējošo objekta statusa piešķiršanu”. 
• Arhitektūras pieminekļi ir saglabājami un prioritāri izmantojami sabiedriskiem, 
izglītojošiem, kā arī rekreatīviem mērķiem. Atbalstāma to iesaistīšana tūrisma apritē. 
• Arheoloģijas pieminekļi dabā ir grūti pamanāmi bez speciālas to sakopšanas, informācijas 
zīmju izvietošanas. To saglabāšanu var apdraudēt neuzmanīga darbība ar zemes rakšanas 
darbiem (arī mazdārziľš, atpūtas/telšu vieta, sporta laukums). 
• Saskaľā ar Aizsargjoslu likumu, ap kultūras pieminekļiem nosakāma 500 m aizsardzības 
zona un ievērojami Aizsargjoslu likuma nosacījumi. Jebkura saimnieciskā darbība pieminekļa 
aizsardzības zonā organizējama respektējot kultūras pieminekļa vēsturisko nozīmību un  
saskaľojama ar VKPAI. Jauna apbūve kultūras pieminekļu aizsardzības zonā apdzīvotajās 
vietās pamatojama ar detālplānojumu. 

 
 
 
1.6. Sociālā infrastruktūra 

 
1.6.1. Mājokļi 
 
Mājokļu situāciju Smiltenes pagasta apbūves struktūrā raksturo 11 daudzdzīvokļu mājas, no 
kurām neviena nav piecu un vairāk stāvu mājas, un 243 privātmājas, kurās dzīvo lielākā daļa 
pastāvīgo pagasta iedzīvotāju. 
 
Smiltenes pagasta teritorijā daudzdzīvokļu mājas ir būvētas bijušajā padomju saimniecības 
centros un pie fermām. Daudzdzīvokļu māju apbūve vērojama kā Kalnamuiţā, tā Brutuļos.  
Pēc mājokļu sadalījuma pēc to vecuma Smiltenes pagastā 23% iedzīvotāju dzīvo pirmskara 
laikā celtos mājokļos (2000. gada Tautas skaitīšanas dati), un salīdzinoši tas ir mazāks īpatsvars 
nekā vidēji Valkas rajonā (28%). 1946. - 1960. gadā celtos mājokļos dzīvo 10% pagasta 
iedzīvotāju, bet 1961.-1970.g. celtās ēkās – 17%. Kopumā puse no pagasta iedzīvotājiem 
izmanto dzīvojamo fondu, kas celts pēc 1970.gada, kas liecina par labāku situāciju mājokļu 
nolietojuma ziľā kā citās lauku teritorijās.  
 
Pašvaldību dzīvojamā fonda kopējā Smiltenes pagastā 988.7 m2 un šis rādītājs ir salīdzinoši 
mazs, salīdzinot ar citām pašvaldībām Valkas rajonā. Mājokļu labiekārtojuma līmenis vērtējams 
kā uzlabojams. 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Turpmākā mājokļu sektora attīstībā kā piemērotākais apbūves veids pagasta teritorijā tiek 
ieteikta savrupmāju tipa apbūve ar atšķirīgu apbūves blīvumu apdzīvotās vietās un ārpus tām, 
kā arī nelielu daudzdzīvokļu māju būvniecība. 
• Vietas izvēle jaunu apbūves teritoriju attīstībai pamatojama ar ceļu un inţeniertehniskās 
apgādes (ūdensapgāde, kanalizācija, gāzes apgāde) nodrošināšanas iespējām, kā arī  
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teritorijas novietojumu attiecībā pret vides situāciju ietekmējošu objektiem (raţotnēm,  
infrastruktūras objektiem). 
• Lauku apbūves rakstura saglabāšanai pagasta teritorijā tiek noteiktas un ir jāievēro  
prasības apbūves blīvumam, maksimāli pieļaujamiem ēku augstumiem, apbūves intensitātei, 
teritorijas  labiekārtojumam u.c., saskaľā ar Smiltenes pagasta apbūves noteikumiem (skat. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus).  

 
 

 
1.6.2. Sociālie pakalpojumi. Sociālās infrastruktūras objekti un teritorijas  
 

Esošo infrastruktūras objektu izvietojums ir cieši saistīts ar teritorijas vēsturisko attīstību. Liela 
daļa no infrastruktūras objektiem un pakalpojumu saľemšanas vietām atrodas Smiltenes 
pilsētā; pagasta apdzīvotajās vietās esošais nodrošinājums raksturojams kā visai neliels. 
 
1.6.2.1. Izglītība 
 

Smiltenes pagastā atrodas divas mācību iestādes: Pirmsskolas izglītības iestāde „Ābecīši” un 
Smiltenes tehnikums. 

1.10. attēls 
 

Smiltenes tehnikums 
 

 
 
Smiltenes tehnikums ir vidējā profesionālā mācību iestāde, kur katru gadu vidēji mācās līdz 500 
audzēkľiem no visas Latvijas. 2005./ 06.m.g. 1.septembrī mācības uzsāka 491 audzēknis, 
tehnikumā strādā 42 skolotāji. Tehnikumā iespējams apgūt komerczinības, ēdināšanas servisu, 
tūrisma pakalpojumus, veterinārmedicīnu, viesnīcu servisu. Skolā var iestāties gan pēc 
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pamatskolas beigšanas, gan vidusskolas beigšanas specialitātē – ēdināšanas serviss. 
Tehnikums piedāvā lielisku materiālo bāzi ar modernām un mūsdienīgām iekārtām mācību 
procesos. Smiltenes tehnikums augsti kotējas pārējo vidējo mācību iestāţu rangā Latvijā. Skolā 
aktīvi noris sabiedriskā dzīve, ir daţādas iespējas audzēkľiem pavadīt brīvo laiku – dziedāt kori, 
dejot, apgūt teātra mākslu, spēlēt instrumentālajā ansamblī. Skolēniem tiek piedāvāta dienesta 
viesnīca 350 vietām. 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Ābecīši” (izglītības reģ.apl. Nr. 2401901414) ir Smiltenes pagasta 
pašvaldības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pirmsskolas izglītību pirmsskolas vecuma 
bērniem, veic obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei 
(iestādi apmeklē visi pagastā dzīvojošie 5 - 6  gadīgie bērni, arī Smiltenes pilsētas bērni), 
organizē izglītības procesu, ievērojot bērnu vecuma īpatnības. Ar bērniem strādā trīs 
audzinātājas, uz 2005.gadu izglītības iestādi apmeklē 20 bērni divās vecuma grupās. Izglītības 
un zinātnes ministrija izdevusi licenci Nr.2283 pirmsskolas izglītības īstenošanai līdz 2008.g. 
31.jūlijam. 
 

1.11. attēls 
Līgo svētki Līgo kalnā 

 

 
 
 
1.6.2.2. Kultūra, sports 
 

Smiltenes pagastā nav savas kultūras iestādes, tomēr kultūras dzīve norit aktīvi. Ziemas 
periodā pasākumiem tiek īrētas telpas vai izmantota Smiltenes tehnikuma aktu zāle. Pagasta 
iedzīvotājiem ir iespēja katros svētkos apmeklēt svētku pasākumus. 
Līgo vakarā jau par tradīciju kļuvis sanākt kopā Līgo kalnā un līgot latviskā garā ar folkloras 
kopu. Vasarās pagasta teritorijā tiek organizēti lieli,  t.sk. Latvijas mēroga brīvdabas sporta, 
atpūtas un kultūras pasākumi. 
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Smiltenes pagastā norit arī aktīva sporta dzīve -gada garumā pagasta iedzīvotājiem tiek rīkoti 
arī daţādi sporta pasākumi, aptverot visas vecuma grupas. Paredzama pagasta  sporta dzīves 
aktivizēšanās pēc Smiltenes tehnikuma sporta halles uzcelšanas.  
Smiltenes pagasta teritorijā atrodas Smiltenes pilsētas „Sporta komplekss pie Tepera ezera”, 
kas sastāv no kartodroma, sporta stadiona, 2 tenisa laukumiem, sporta spēļu laukuma un 
asfaltēta laukuma. Perspektīvā tiek plānota sportam paredzēto teritoriju paplašināšana 
Kalnamuiţā un atbalsts  distanču slēpošanas trases ierīkošanai Kalnamuiţas parkā. 
 
 
1.6.2.3. Medicīna un sociālā aprūpe 
 

Smiltenes pagastā nav savas medicīnas iestādes, jo pagasts atrodas blakus Smiltenes pilsētai. 
Iedzīvotāji izmanto Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcu un poliklīniku. Arī aptiekas pakalpojumus 
iedzīvotāji saľem pilsētā. Pagasta iedzīvotājus pakalpo 7 ģimenes ārsti, ir iespēja apmeklēt 5 
stomatologus. Tiek nodrošināts transports profilaktisko pošu veikšanai dzīves vietās. 
Sadarbojoties ar bērnu ārstiem, regulāri kopīgi tiek apsekotas sociālā riska ģimenes ar 
mazgadīgiem bērniem. Visi pagasta bērni 2002.gadā ir nodrošināti ar bezmaksas ērču 
encefalīta poti. Lai pagasta iedzīvotājiem materiālo apstākļu dēļ nerastos problēmas apmeklēt 
ārstu, pagasta padome apmaksā apdrošināšanas polisi vai slimnīcu, pacienta nodevu. 
   
 Smiltenes pagastā nav sociālās aprūpes iestāţu. Sociālās aprūpes pakalpojumus Smiltenes 
pagasta padome nodrošina, pērkot pakalpojumus no citām pašvaldībām. 
Smiltenes pagastā strādā sociālais darbinieks ar atbilstošu izglītību, kurš darbojas ciešā 
sadarbībā ar Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas ārstiem, rajona psihoterapeitu un skolu 
pedagogiem (klašu audzinātājiem), lai pareizi varētu izvērtēt situāciju maznodrošinātajās 
ģimenēs un sniegt nepieciešamo palīdzību.  
 
Smiltenes pagasts iedzīvotājiem izsniedz daţādus pabalsta veidus:  

brīvpusdienas 
atbalsts jaundzimušajiem 
atbalsts jaunlaulātajiem 
atbalsts bēru gadījumos 
atbalsts bērnu apģērbu, pārtikas iegādei 
 
 
 

1.6.2.4. Kapsētas 

Smiltenes pagasta teritorijā nav nevienas kapsētas, kas ir reta, Latvijas lauku pašvaldībās 
neraksturīga situācija. Iedzīvotāji lielākoties  izmanto Smiltenes pilsētas kapus.  
 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Smiltenes pagasta sociālās infrastruktūru raksturo salīdzinoši nedaudz sociālās 
infrastruktūras objekti un pakalpojumi, kas tiek sniegti uz vietas pagastā. To nosaka 
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Smiltenes pilsētas tuvums, ērta un regulāra sabiedriskā transporta satiksme uz pilsētu, plašs 
sociālo pakalpojumu piedāvājums pilsētā. Šajā situācijā pašvaldībai nav izdevumu sociālās 
infrastruktūras objektu uzturēšanai, mazāki izdevumi, nodrošinot sociālo pakalpojumu 
pieejamību. Atšķirībā no citām lauku pašvaldībām, Smiltenes pagastam ir bijusi iespēja attīstīt 
citus pakalpojumus – sniegt plašāku atbalstu kultūras pasākumiem, bērnu interešu izglītībai, 
atbalstu sociāli maznodrošinātām grupām, ieguldīt komunālās saimniecības sakārtošanā, ceļu 
un ielu sakārtošanā, nodrošināt lielāka mēroga investīciju piesaisti, kas kopā nodrošina 
Smiltenes pagasta kā uzľēmējdarbībai labvēlīgas vides tēla veidošanos 
• Analizējot esošos dzimstības un iedzīvotāju skaita pieauguma rādītājus, saskatāma 
tendence palielināties pieprasījumam pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem. Vēlama jaunu 
sociālo pakalpojumu objektu izveide, iespējams- sadarbībā ar privāto sektoru.  
• Plānojot Kalnamuiţas centra teritoriju, šeit ir piemērotas vietas arī citu pakalpojumu 
izvietošanai - kultūras objektu, sporta un atveseļošanas uzľēmumu attīstībai, sociālās aprūpes 
dienestam, frizētavai u.tml. – gan lai nodrošinātu daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību, gan 
lai aktivizētu Kalnamuiţas centra sabiedrisko dzīvi 
• Smiltenes pagasta teritorijā neatrodas neviena kapsēta. Pagasta teritorijā arī turpmāk 
kapsētu teritorijas netiek plānotas, ľemot vērā jau izveidojušos praksi, kā arī prognozējot 
kapsētu nodrošinājumu pie novada izveides. 
 

 

 
 
 
1.6.3. Uzņēmējdarbība  
 
Novada teritorijā atrodas virkne daţādos laika periodos izbūvētu saimniecisko objektu.  
Zināmā mērā uzľēmējdarbības attīstību sekmē Smiltenes pilsētas tuvums.  
 
 
1.6.3.1.  Ražošana un lauksaimnieciskā ražošana 

 
Viena no modernākajām saimniecībām z/s „Roţkalni”, kas dibināta 1993.g., apstrādā 
augstvērtīgās lauksaimniecības zemes (52 balles). Saimniecības pamatnodarbošanās ir 
lauksaimniecības produkcija – graudaugu, rapša sēklas raţošana un pakalpojumu sniegšana. 
Sākotnēji apsaimniekojamā zemes platība bija 6 ha, apgūstot jaunas tehnoloģijas un metodes 
radās iespēja un nepieciešamība palielināt apstrādājamās zemes apjomus un tāpēc tās tika 
palielinātas vidēji par 50 ha gadā. Lauksaimniecības sezonā apstrādājamā zeme atrodas 
Smiltenes pagastā. 2005.g. zemnieku saimniecībā 150 ha iesēts rapsis, 160 ha rudzi, 150 ha 
kvieši, 700 ha mieţi. Lielāko daļu zemes z/s „Roţkalni” nomā. LIZ no nomātās zemes sastāda 
701.94 ha. Saimniecībā tiek attīstīta arī netradicionālā lauksaimniecība – rapša audzēšana, tiek 
veidota dīķu saimniecība un attīstīts lauku tūrisms. Vairākkārtīgi saimniecības attīstībai iegūti 
līdzekļi no SAPARD. 
Z/s „Roţkalni” ir Vidzemes Agroekonomiskās Kooperatīvās Sabiedrības un k/s „Latraps” biedrs. 
Lielākā daļa no saraţotā graudu daudzuma tiek realizēts ar šiem kooperatīviem. Apkārtnes un 
Smiltenes pagasta zemnieku saimniecībām tiek sniegti lauksaimnieciska rakstura pakalpojumi – 
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sējumu miglošana, graudaugu novākšana, kaltēšana, kā arī tiek sagatavots kvalitatīvs sēklas 
materiāls. 
Zemnieku saimniecība nodarbojas arī ar meţistrādi un koku pārstrādi, tās teritorijā atrodas arī 
zāģētava, kas pārstrādā 1666 m³ apaļkoksnes gadā, produkcija tiek saraţota līdz 685 m³ gadā. 
Saimniecībai ir ilgtermiľa meţizstrādes līgums ar VAS „Latvijas Valsts meţi” Austrumvidzemes 
meţsaimniecību. Vasarā tiek stādīti meţi un koptas jaunaudzes.  
 
Otra lielākā saimniecība ir SIA „Kalna Tomēni”, kuras apsaimniekošanā ir 546,60 ha zemes, no 
tiem 344.58 ir LIZ. Saimniecības nodarbojas ar graudkopību, lopkopību. Zemnieku saimniecības 
„Braslas” apsaimniekošanā ir 246 ha zemes, tiek audzēti graudaugi, tai skaitā arī kukurūza, 
pārējo platību sastāda pļavas un zālāji. Saimniecībai ir viena no modernākajām govju 
novietnēm Vidzemes pusē, kur izvietoti ap 150 ragu lopu.  
 
Smiltenes pagastā ir vieni no augstākajiem rādītājiem SAPARD projektu ieguvē, par SAPARD 
līdzekļiem vairākas zemnieku saimniecības ir pilnveidojušas lauksaimniecības raţošanas 
iekārtas, iegādāta lauksaimniecības tehnika. Vieni no aktīvākajiem SAPARD līdzekļu 
piesaistītājiem ir z/s „Roţkalni”, „Ķikuti”, „Braslas”, SIA „Agro Smiltene”, „Kamalda”, KS 
„Smiltenietis”. 
 
Piena lopkopības progresīvo metoţu un paľēmienu izmantošana notiek vairākās saimniecībās. 
Alfa Laval slaukšanas un mazgāšanas iekārtas tiek izmantotas z/s “Liepkalni“; “Braslas“; 
“Vecābeles“; SIA “Kalna Tomēni“. 
Alfa Laval piena dzesētājus, atbilstošus ES standartiem, izmanto z/s “Liepkalni“; “Vecābeles“; 
“Braslas“; “Pauzuļi“; “Kraujas“; “Kalbakas“; SIA “Kalna Tomēni“. 
 
Nodarbošanās ar netradicionālo lauksaimniecību Smiltenes pagastā: 

Z/S Lībieši – sēnes, zivsaimniecība, vēţu audzēšana 
Z/S Roţkalni – rapsis, dīķu saimniecība, lauku tūrisms 
Z/S Buliľi – zemenes, upenes, jāľogas, plūmes 
Z/S Ķikuti – plūmes, upenes, zivsaimniecība, dīķu apsaimniekošana, 
pakalpojumu sniegšana dīķu rakšanā 
Z/S Jāľa sēta – biškopība 
Z/S Slīpi – atpūtas bāze 
SIA Kamalda – dārzeľkopība, puķkopība 
Z/S Lejas Zauskas – tūrisms, ūdenssaimniecība 
Smiltenes tehnikums – tūrisms, augļkopība 
SIA Āres – tūrisms, viesnīcas 
 Z/S Braslas – zirgkopība 
IU Ailers – lauku tūrisms, t.sk. viesu māja “Kalbakas“, velosipēdu un gājēju 
takas 
Z/S Upenes – upeľu, cidoniju audzēšana, dīķu saimniecība 
Z/S Ţubītes - zirgkopība 
 SIA „RLS” - austersēnes 
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1.6.3.2. Tūrisms un pakalpojumi 
 
Smiltenes pagastā ir labvēlīga situācija tūrisma attīstībai. Pašlaik darbojas viesu māja 
„Kalbakas”, kur ir naktsmītnes, telts vietas, pirts, laukums sporta aktivitātēm ar daţādām 
atrakcijām, kā arī viesību zāle lielāku svinību rīkošanai. Šeit tiek arī svinēti latviešu tradicionālie 
svētki, uz kuriem tiek aicināti iedzīvotāji ne tikai no pagasta, bet arī no Smiltenes pilsētas. 
„Kalbakās” iespējams arī iznomāt riteľus, bet ziemā slēpes. Viesu mājā tiek piedāvāti daţādi 
tūrisma maršruti pa vietējo apkārtni, arī izjādes ar zirgiem. 
Kalnamuiţas centrā atrodas viesnīca „Kalna ligzda”, kas piedāvā sekojošus pakalpojumus: 
nakšľošanu līdz 23 vietām (ir vienvietīgi, divvietīgi un trīsvietīgi numuriľi), saunas, peldēšanu, 
ekskursiju pa Kalnamuiţu, izjādes ar zirgiem un braucienu ar pajūgiem, velosipēdu, laivu, 
makšķeru nomu, slēpošanu, slidošanu, izbraucienus ar kamanām. 
Ar tūrisma pakalpojumiem nodarbojas z/s „Roţkalni”, piedāvājot naktsmītnes, pirti un atpūtu 
lauku vidē, arī pie Slīpu ezera ir atpūtas vieta svinībām, pirts pakalpojumi; z/s „Zauskas” 
piedāvā pirts pakalpojumus un vietu svinībām. 
Perspektīvā tūrisma pakalpojumus var attīstīt Kalnamuiţā, kur pilnībā saglabājies muiţas 
ansamblis. Izkopjot apkārtni, iespējams vēsturisko stāstu savienot ar mūsdienīgām izklaidēm, 
kuram ir visi priekšnosacījumi – viesnīca „Kalna ligzda” ar saviem pakalpojumiem. 2004.g. 
Smiltenes pagastā tika izsludināts konkurss par tūrisma takas izveidi, kurā tika saľemti daţādi 
interesanti priekšlikumi. Tā idejas pamatā ir iecere savienot vēsturisko centru ar pastaigas un 
izklaides iespējām pārējā pagasta teritorijā. 
 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Raţošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstības iespējas Smiltenes pagastā 
vērtējamas kā perspektīvas, ko nosaka izdevīgs teritorijas ģeogrāfiskais novietojums, 
Smiltenes pilsētas tuvums, attīstīts ceļu tīkls un energoresursu pieejamība.  
• Ľemot vērā inţeniertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanu, raţošanas 
uzľēmumu attīstībai kā piemērotākās ieteicamas līdzšinējās saimnieciska rakstura objektu 
apbūves teritorijas, t.sk. padomju laika saimnieciskie objekti (bijušās fermas, darbnīcas 
u.tml.), tos nepieciešamības gadījumā atbilstoši rekonstruējot un paplašinot.  
• Rūpnieciska rakstura objektu paplašināšana nav paredzēta apdzīvoto vietu robeţās. 

 
 

1.7.   Satiksmes  infrastruktūra 

 
1.7.1. Ceļu struktūra 
 
Smiltenes pagasta teritorijā ir izveidots plašs autoceļu tīkls.  
 
Koplietošanas ceļu kopgarums Smiltenes pagastā pārsniedz 86 kilometrus, ceļu tīkla blīvums 
teritorijā ir vairāk kā 1.25 km/km2.  Valsts ceļu tīkla kopgarums teritorijā ir 35.3 km, 
pašvaldības pārziľā esošo ceļu kopgarums kopā ar ielām apdzīvotās vietās pārsniedz 51 km.  
 
Saskaľā ar likumu "Par autoceļiem" 1. šķiras valsts autoceļi ir autoceļi, kas rajonu 
administratīvos centrus savieno savā starpā un citus republikas nozīmes administratīvos, 
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saimnieciskos un kultūras centrus - savā starpā un ar rajonu administratīvajiem centriem vai ar 
valsts autoceļiem. Smiltenes pagasta teritoriju šķērso vairāki nozīmīgi autoceļi: 

1.  P18 Valmiera – Smiltene – 3.tehniskā kategorija 
2.  P24 Smiltene – Valka – 4.tehniskā kategorija 
3.  P25 Smiltene – Strenči – 4.tehniskā kategorija 
4.  V243 Blome – Birzuļi – Palsmane – 4.un 5.kategorija 
5.  V244 Smiltene – Mēri – Lobērģi – 5.kategorija 

Saskaľā ar likumu "Par autoceļiem" 2. šķiras valsts autoceļi ir pārējie valsts autoceļi, kuri par 
tādiem noteikti saskaľā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāţu 
vienošanos. Smiltenes pagastu šķērso: 

1. V7 243 Blome- Birzuļi- Palsmane 
2. V7 323 Liepa – Smiltene 
3. V 244 Smiltene – Mēri – Lobērģi 

Kopumā minētajiem autoceļiem raksturīga neliela satiksmes intensitāte.  
 
Ľemot vērā pieaugošo satiksmes intensitāti caur Smiltenes pilsētu, VAS „Ceļu inţenieri” ir 
izstrādāts Smiltenes apvedceļa perspektīvais trasējums. Teritorijas plānojuma projekta 
sabiedriskās apspriešanas gaitā tika saľemti 39 Smiltenes pagasta iedzīvotāju parakstīti 
iesniegumi ar iebildēm pret apvedceļa trasējuma vietu. Teritorijas plānojums piedāvā 
alternatīvu  šim izstrādātajam apvedceļa variantam- jau esošo autoceļu V243 Blome- Birzuļi-
Palsmane, kuram tikai būtu jāuzlabo kvalitāte.  

1.23. tabula.  

Pagasta teritorijas vietējie ceļi ar grants segumu: 
  

Autoceļa nosaukums Autoceļa 
garums km 

Caurtekas 

līdz Q 1 m 

Tiltu skaits Tiltu 

garums 

Ceļu 

kategorija 

Kaţauči – Stariľi 7.13 2 2 38 A 

Kaţauči – Liepkalni 1.00 -   A 

Smiltene – Stariľi 5.22 3   A 

Jurģēni – Nauţēni 0.68 2   A 

Paliepas – Zauskas 2.30 1   A 

Mācītājmuiţa – 
Kaikas 

1.10 3   A 

Birzgalieši – Spreľi 0.70 1   A 

Ţubes – Kaikas 2.10 2   A 

Brutuļi – Ķeveri 0.78 -   A 

Jaunbilska – 
Strēbeles 

4.71 2   A 

Jāľsēta – Varicēni 0.39 -   A 

Jaunvēskas – Brutuļi 2.59 1   A 

Vēskas – Ilgupes 1.53 1   A 

Kaupi – Sēnaļi 2.30 1   A 

Skujas – Vilku purvs 2.84 3 1 18 B 

Zadi – Dzirnavas 1.00 -   B 

Nauţēni – Mīkas 1.00 -   B 

Zauskas – Stūrīši 1.00 -   B 
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Bērzaine – Ceriľi 1.30 2   B 

Zellītes – Lapiľas 1.10 -   B 

Andreikas – Jaunēļi 1.65 -   B 

Zadi – Brasas 1.71 1   B 

 

Rajona lauku ceļu programmas prioritātes turpināsies melno segumu saglabāšanā pagastu 
apdzīvotajos centros. Vietējās nozīmes ceļu stāvoklis rudens, ziemas, pavasara apstākļos 
reizēm mēdz pasliktināties, daļēji pie tā vainīga ir arī smagā meţa tehnika, kas izdangā ceļus. 
  

1.24. tabula.  

Smiltenes pagasta dzelzsbetona seguma tiltu saraksts  
 

Autoceļš Šķērsojamā 
objekta 

nosaukums 

Tilta 

garums 

m 

Braucamās daļas 
platums 

Atrašanās km Tilta stāvokļa 
novērtējums 

Kaţauči-Stariľi Abuls 18 7 2 labs 

Kaţauči-Stariľi Abuls 18 7 5,7 Labs 

Priedaine-
Brutuļi 

Abuls 10 7 0,4 apmierinošs 

Murziľas-Ķelpi Abuls 18 7 0,2 Labs 

Skujas-Vilku 
purvs 

Abuls 18 7 0,8 apmierinošs 

 

 1.25. tabula.  

Smiltenes pagasta ielu saraksts 

 

Ielas nosaukums Ielas garums Seguma veids Tiltu skaits Tiltu garums 

Buliľi 1.25 Grants/asfalts   

Grotūzis 1.30 Grants   

Mācītājmuiţa 0.80 Grants   

Jaunbilska 0.40 Grants   

Līgo 0.60 Grants   

Brutuļu 1.60 Grants 1 10 

  

 
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Salīdzinājumā ar citām lauku pašvaldībām, situācija ceļu jomā Smiltenes pagasta 
teritorijā vērtējama kā laba. Esošais ceļu tīkls pietiekami nodrošina teritorijas apkalpošanu.  
• Galvenās problēmas ceļu attīstības jomā ir saistītas ar nepietiekamo finansējumu ceļu 
ikdienas uzturēšanai un ceļu seguma uzlabošanai. Pagasta attīstībai kā svarīga atzīmējama 
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ielu asfaltēšana Brutuļos, autoceļu  Birzgalieši- Spreľi un posma ceļā Smiltene- Stariľi 
seguma uzlabošana, kā arī ceļa posma no Smiltenes līdz Brutuļiem labiekārtošana, plānojot 
un ierīkojot gājēju celiľu un veloceliľu. Plānojums konceptuāli atbalsta arī veloceliľa izbūvi 
uz Kamaldiľu un veloceliľu maršrutā Cēsis- Smiltene- Valka. 
• Prognozējot kustības pieaugumu nākotnē uz valsts 1. šķiras ceļiem Smiltenes pilsētas 
tuvumā, pamatota ir nepieciešamība pēc papildus pasākumiem gājēju un velobraucēju 
drošībai. 
• Ľemot vērā pieaugošo satiksmes intensitāti, atbalstīt perspektīvā Smiltenes apvedceļa 
izpētes un izbūves darbus, piedāvājot savu apvedceļa alternatīvu-  jau esošo autoceļu V243 
Blome- Birzuļi-Palsmane, kuram tikai būtu jāuzlabo kvalitāte un jāizbūvē veloceliľš.  
• Satiksmes drošības paaugstināšanai apbūve valsts 1.šķiras ceļu apkārtnē tiek plānota, 
ľemot vērā autotransporta radīto ietekmi (troksni, izplūdes gāzes u.c. negatīvo ietekmi), t.i. 
attālumā, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret to. 
• Apbūves teritoriju saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot pakāpeniskuma principu, 
orientējoties uz perspektīvo nepieciešamību samazināt un savstarpēji attālināt pieslēgumus 
autoceļiem. 
• Apbūves teritoriju tiešos pieslēgumus paredzēt galvenokārt pašvaldību vai 2. šķiras 
valsts autoceļiem, tādējādi orientēties uz pieslēgumu skaita samazināšanu atbilstoši LVS 
190-3:1999 „Ceļa vienlīmeľa mezgli” un to papildinājumu LVS 190-3?A1:2002 prasībām. No 
šiem ceļiem pieslēgumus tālāk veidot augstākas klases valsts autoceļiem.  
• Servisa objektus paredzēt teritorijās ar ātruma ierobeţojumu 50 km/h, bez tieša 
pieslēguma valsts galvenajiem vai 1. šķiras autoceļiem. 

 

 
 

 
 
1.7.2.  Sabiedriskais transports 
 
Sabiedriskā transporta nozīme un izmantošanas intensitāte kopš neatkarības atjaunošanas ir 
samazinājusies, pieaugot individuālo transporta līdzekļu izmantošanai. Smiltenes pagasta 
iedzīvotāji izmanto arī tiešo Smiltenes pilsētas tuvumu, autoostu, no kurienes ir ērta satiksme 
ar Rīgu u.c. Latvijas pilsētām. Tomēr sabiedriskais transports joprojām ir būtisks elements 
pagasta funkcionēšanas nodrošināšanā.  
Valkas rajona teritoriju pasaţieru pārvadājumu jomā apkalpo pašvaldības uzľēmums Valmieras 
rajona „VTU Valmiera”. Minētai firmai ir moderns un komfortabls autobusu parks. Maršruti tiek 
atjaunoti vai izveidoti no jauna, pamatojoties uz dotāciju, kura tiek piešķirta no Valsts autoceļu 
fonda. Caur Smiltenes pagastu regulāri kursē satiksmes autobusi Smiltene – Valmiera – 
Smiltene; Smiltene – Valka – Smiltene; Smiltene – Strenči – Smiltene. Autobusi uz Valmieru 
kursē diezgan regulāri, bet uz Valku un Strenčiem ne tik regulāri kursē autobusi. Sabiedriskā 
transporta lielākā problēma ir nepietiekamie ieľēmumi daudzos maršrutos, kā arī potenciālais 
pasaţieru skaits ir pārāk mazs, lai atvērtu jaunus maršrutus, vai palielinātu reisu skaitu. 
Skolnieku pārvadāšanai pagastā nekursē speciāls autotransports, jo skolnieki izmanto 
satiksmes autobusu maršrutus, ceļa izdevumus sedz Smiltenes pagasta padome. 
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Sabiedriskā transporta kustības organizācijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un ar vieglajām 
personīgajām automašīnām konkurētspējīgu alternatīvu pārvietošanās veidu Smiltenes pagasta 
iedzīvotājiem. Galvenais princips, plānojot sabiedriskā transporta attīstību saistībā ar teritorijas 
izaugsmi, ir ērtības nokļūt uz un no Smiltenes. 
Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu veidošana pašlaik nav aktuāla.  

 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

• Novada teritorijā pieejamais sabiedriskais transports pietiekami nodrošina apkārtējo 
centru un teritoriju ērtu sasniedzamību.  

 

 
 
1.8.  Inženiertehniskā apgāde 

 
1.8.1.  Ūdensapgāde 
 
Smiltenes pagastā centralizēta ūdensapgāde ir Kalnamuiţā un Brutuļos. Kalnamuiţā ir viens 
ūdenstornis, bet Brutuļos 3 ūdenstorľi, kas apgādā iedzīvotājus un lauksaimniecības, raţošanas 
objektus ar centralizētu ūdens piegādi. Esošajai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
pieslēgtas 46 ēkas, nākotnē šis skaitlis varētu nedaudz pieaugt.  
Ūdenstornis „Liepkalni” (hermētisks artēziskais urbums) pieder SIA „Kalna Tomēni”, ūdens 
lietošanas veids – lopkopības un sadzīves vajadzībām. Atļautais ūdens daudzums diennaktī 29,1 
m³, gadā 10621,5 m³.  Ar ūdeni tiek apgādāta SIA „Kalna Tomēni” liellopu ferma, SIA 
„Kamalda” siltumnīcas komplekss un kokzāģētava. Diennaktī tiek patērēts 17 m³ ūdens 
daudzums, 2004.g. patērēts 5350 m³ gadā (14,6 m³ diennaktī). Notekūdeľi tiek novadīti uz 
Smiltenes pilsētas notekūdeľu attīrīšanas iekārtām „Brutuļos”, noslēgts līgums ar NKUP. 
2004.g. novadīti 549 m³ notekūdeľi. Centralizētās notekūdeľu savākšanas sistēmai pieslēgtas 
27 ēkas, šis skaitlis ir nepietiekams un to tiek plānots palielināt. 
Ūdenstornis „Brutuļi” apkalpo Līvānu tipa māju dzīvojamo kvartālu Brutuļos, ūdens lietošanas 
veids – sadzīves vajadzībām. Ūdenstornis apgādā  Līvānu mājas, 2004.g. ūdens patēriľš bija 
2370 m³.  
 
Pārējā pagasta teritorijā iedzīvotāji izmanto akas. Galvenais dzeramā ūdens avots Smiltenes 
pagastā ir pazemes ūdeľi, kam praktiski nav mikrobioloģiskā piesārľojuma, bet ķīmisko 
kvalitāti pazemina paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens analīzes uzrāda, ka mūsu pagasta ūdens 
satur dzelzi vairāk nekā pieļauj normatīvie akti. Nepieciešama ūdens atdzelţošanas sistēmu 
uzstādīšana. Tas paredzams realizējot kopīgu projektu „800+”ar Smiltenes pilsētu.  
 
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ir morāli un tehniski novecojušas- tās lielākoties 
būvētas pirms 20-30 gadiem un kopš tā laika nav noticis šo sistēmu kapitālais remonts, tādēļ 
lielākajai daļai no ūdensapgādes sistēmām tas ir nepieciešams.  Lai nodrošinātu iedzīvotāju 
apgādi ar dzeramo ūdeni un notekūdeľu aizplūdi, nepieciešama sistēmu izpēte un jauna 
sistēmas izbūve.  
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 1.26. tabula.  

Aku urbumi Gaujas ūdens horizontā Smiltenes pagastā 

Akas nosaukums Urbšanas 
gads 

Dziļums Stat.līmenis Īp.debits Piezīmes 

Ferma „Pauzuļi” -    Aiztamponēta 

8.CBR 1967 120 4 0,5  

Ferma Liepkalni 1974 126 10 0,5  

Ferma Kaţauči -    Aiztamponēta 

Ferma Ţubes 1968 - - - Jātamponē, 
jāpārbauda 

Ferma Kaţauči a/s 
Kamaldiľa 

1970 112 2 0,4  

Ferma Purkalītes 1965 98 1 2  

Ferma Kaupji 1966 129 36 0,8  

Centrs 2  1954 105 14,3 0,9  

Brutuļi 1986 120 15 1,1  

Ferma Macuļi 1953 102,8 6 1,2  

Centrs – 1 1957 104 15 3,2  

Ferma Jaunbilska 1968 95 8 1  

Ferma „Ţubes” 1964 84 30 0,5  

Ferma Liepkalni 1984 125 11,5 0,9  

Pie baseina 1972 200 0 4  

Ferma Ķelpi 1974 120 10 0,4  

Ferma Grotūţi 1974 115 22 0,7  

Lejas aka 1971 170 0 4  

 

Jaunākie dziļurbumi veikti Lejas Zauskās, ūdens sūknētavas vieta izveidota V/A Latvenergo 
filiāles Ziemeļu elektriskiem tīkliem. 
 
Smiltenes pagasta ūdens ľemšanas vietas pieder pie Gaujas ūdens horizontālā ūdens avota 
tipa, izľemot artēzisko aku „Liepkalni”, kura pieder pie Gaujas Amatas ūdens horizonta. Ūdeľu 
kategorija ir dzeramais ūdens bez apstrādes. 
 

1.27. tabula  

Smiltenes pagasta pazemes ūdens ņemšanas vietas 

 

Nr. 
p.k. 

Ūd. 
saimniecība
s iecirknis 

Nosaukums Ūdeľu uzskaite Urb. Dziļ. 
metros 

Darb. 
laiks 

1. Pelnaču 
str. 

Artēziskā aka „Grotūţi”, J.Ozola 
privātīpašums „Grotūţi” 

Aprēķini 115.00 No 1974.g. 

2. Abuls Artēziskā aka z/s „Roţkalni” Aprēķini 114.00 No 1992.g 
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3. Abuls Artēziskā aka „Brutuļi-13”. 
Oskara Kraukļa apsaimniekotā 
aka 

Aprēķini 120.00 No 1986.g. 

4. Abuls „8 CBR” artēziskā aka Ūdens 
mērītājs 

120.00 No1967.g. 

5. Abuls „Kamaldiľas” Aprēķini 112.00 No 1970.g. 

6. Abuls Artēziskā aka „Braslas” Aprēķini 95.00 Mo1968.g 

7. Abuls ŪAU „Strauti” Ūdens 
mērītājs 

114.oo No 1964.g. 

8. Abuls  Smiltenes tehnikums, artēziskā 
aka Nr.3 

Ūdens 
mērītājs 

130.00 No 19991.g. 

9. Abuls  Artēziskā aka „Jaunbilska” Aprēķini 95.00 No1968.g. 

10. Abuls Artēziskā aka „Kaupi” Aprēķini 129.00 No 1966.g 

11. Abuls Artēziskā aka „Centrs Nr.1” Aprēķini   

12. Abuls Artēziskā aka „Centrs Nr.2” Aprēķini   

13. Abuls Artēziskā aka „Ķelpji” Aprēķini 120.00 No 1974.g. 

14. Abuls Artēziskā aka „Liepkalni” Aprēķini  125.00 No 1984.g. 

15. Abuls Artēziskā aka „Liepkalni” Aprēķini 126.00 No 1964.g. 

 

 

1.28. tabula  

Smiltenes pagasta virszemes ūdens ņemšanas vietas 

 

Ūd.saimniecības 
iecirknis 

Nosaukums Ūdens avota tips Ūdeľu kategorija Ūdeľu uzskaite 

Abuls Abuls 
Smiltenes 
tehnikums 
„Kalnamuiţa” 

Upe Tehniskais 
ūdens bez 
apstrādes 

aprēķini 

 

1.29.  tabula  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Smiltenes pagastā 

 

NAI  
Kods 

Attīrīšanas iekārtu 
Nosaukums 

Ūdens saimniecības 
Iecirknis 

NAI 
veids 

Projektētā 
jauda 

A500083 NKUP NAI Abuls 
Brutuļi 

52480000-Dranda Bioloģiskās 1690 

A500019 Smiltenes 
tehnikums 

52480000 – Dranda Mehāniskās       8 

 

 



 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. PASKAIDROJUMA RAKSTS                 

 

 

Smiltenes pagasta padome 79 

1.30. tabula  

Notekūdeņu izplūdes vietas Smiltenes pagastā 

 

Ūdens 

saimn. 
I60 

ecirknis 

Nosaukums Ūdens  
objekta  
tips 

Notekūdeľu 

kategorija 

Ūdeľu 
uzskaite 

Kopējie n/ū 

(D-m³/dnn, 
G- 

m³/gadā 

Komun. 

n/ū 
(D-m³/dnn, 

G- 

m³/gadā 

Darb. 

laiks 

52480000- 
Dranda 

Abuls upe Upe Normatīvi 
netīri 
komunālie 
notekūdeľi 
(ar 
attīrīšanu) 

Aprēķini    

52481000- 
Dranda 

BIO NAI – 
Abuls 

Upe Normatīvi 
tīri 
komunālie 
notekūdeľi 
(ar 
attīrīšanu) 

Aprēķini D 
1860.600 
G 
679119.00 

D 
1529.800 
G 
558377.00 

No 
1962.g. 

 
 
 
1.8.2. Kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšana  
 
Brutuļos kopš 1984.g. darbojas SIA NKUP Smiltenes bioloģiskā notekūdeľu attīrīšanas iekārta 
„Abuls”, ko projekta „800+” ietvaros paredzēts rekonstruēt. Pašlaik notekūdeľu attīrīšanas 
iekārtas darbojas ar jaudu 20 un vairāk m³ dienā. Smiltenes pagastā notekūdeľi tiek attīrīti 
Smiltenes tehnikumam, Kalnamuiţai, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Brutuļi”, kā arī 
Smiltenes pilsētai.  
 
Atsevišķiem uzľēmumiem ir izbūvētas nelielas lokālās attīrīšanas iekārtas, vadoties pēc 
situācijas un iespējami lētākām izmaksām.  
Lielākajai daļai no novadā esošām kanalizācijas sistēmām ir nepieciešami būtiski 
kapitālieguldījumi rekonstrukcijai un modernizācijai. (skat daļu 1.3. Vides situācija)  
 
 
1.8.3. Siltumapgāde 
 
Siltumapgādi centralizēti nodrošina tikai viena katlu māja Smiltenes pagastā- tā atrodas 
Kalnamuiţā un apgādā ciema dzīvojamās un sabiedriskās ēkas- tehnikumu, viesnīcu, sporta zāli 
u.c. .  
Apkurei tiek izmantota koksnes šķelda. Nesen veikta katlumājas, siltumtrases rekonstrukcija, 
kas nodrošina kvalitatīvu apkuri Kalnamuiţas ēkām. 
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1.8.4. Elektroapgāde 
 
Smiltenes pagasta teritorijas elektroapgādi nodrošina AS “Latvenergo” Sadales tīkls Ziemeļu 
reģions.  
Pagasta teritorija ir elektrificēta. Teritoriju šķērso VAS “Latvenergo” piederošas 330 kV līnijas. 
Apdzīvoto vietu un atsevišķu uzľēmumu vajadzībām ir izbūvētas 20 kV, 0.4 kV elektropārvades 
līnijas un 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijas (TP).  

 
 

1.31.tabula  
Slēgtie transformatori Smiltenes pagastā 

 

Npk. Numurs Nosaukums Tips 

1. T-3641 Tehnikums Slēgtais 1 k 

2. T-3678 Segumi Slēgtais 1 k 

3. T-3820 Centrs Slēgtais 2 k 

4. T-3686 Liepkalni Slēgtais 2 k 

5. T-3690 Piekalnes Slēgtais 2 k 

6. T-3792 Straumēni Slēgtais 2 k 

 
Teritorijā pieejamās energojaudas esošajam un perspektīvā nepieciešamajam elektroenerģijas 
patēriľam ir vērtējamas kā pietiekamas. Elektroapgādes tīklu un 48 transformatoru izvietojums 
ir optimāls esošo un perspektīvā nepieciešamo pieslēgumu nodrošināšanai.  
Saskaľā ar AS “Latvenergo” attīstības stratēģiju, esošo elektrisko tīklu paplašināšana saistāma 
ar konkrētu klientu vēlmēm, slēdzot līgumus par jaudas palielināšanu vai jaunu objektu 
celtniecību. Jaunu maģistrālas nozīmes elektroapgādes objektu izbūve tuvākajos gados pagasta 
teritorijā nav plānota.  
Esošo tīklu modernizācijas ietvaros plānota pakāpeniska elektropārvades līniju nomaiľa 
esošajās trasēs, t.sk. pāreja uz apakšzemes kabeļiem. 
 
Pagasta teritorijā darbojas Brutuļu HES- mazā hidroelektrostacija uz Abula. 
 

1.32.tabula  
Brutuļu HES raksturojošie rādītāji 

 
Nosaukums Upe,  

km no grīvas 
Eksplua-

tācijā 

Darbības veids Jauda 

kW 

Brutuļu HES Abuls, 38 1993. svārstības- 20 
cm 

42 

 
Mazai hidroenerģētikai Latvijā ir jau simtgadīga vēsture. Simts gadu laikā mazo 
hidroelektrostaciju un ūdensdzirnavu ģenerējošo iekārtu būvniecība un uzstādīšana ir 
piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan likvidēšanas periodus. Tagadējais mazo HES “bums” sākās 
1992. gada nogalē ar Brutuļu HES atjaunošanu Smiltenes pagastā. Vidzemes reģionā kopš 
1992.g. bijusi īpaši aktīva mazo HES būvniecība. Mazo HES darbība jāregulē arī ar citām 
mazajām HES, kas atrodas uz Abulas upes – Smiltenes un Trikātas HES, lai pavasaros un 
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rudeľos novērstu plūdu iespējamību. Viens no HES darbības negatīvajām iezīmēm ir zivju 
migrācijas ceļu pārtraukšana, bet tā kā Smiltenes pagasta HES ir uzbūvēta uz jau esošajiem 
aizsprostiem, tad tās uzsākto saimniecības darbību un elektrības raţošanu nevar tieši saistīt ar 
atbildību par zivju migrācijas pārtraukšanu. 
Negatīva ietekme uz vidi rodas arī nepareizas ekspluatācijas rezultātā, tā var izpausties kā 
pārmērīgas mākslīgas ūdenslīmeľa svārstības, gruntsūdens līmeľa celšanās, caurplūduma 
nenodrošināšana, kas pasliktina ūdens organismu dzīves apstākļus, un ūdens kvalitāti. 
Iespējama arī zivju bojāeja turbīnās. Lai novērstu minētās problēmas, ir panākts, ka visām 
mazajām HES, ir izstrādāti un apstiprināti ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi, kuros 
ūdenslīmeľa svārstības ir ūdenskrātuvēs ir limitētas ar 20 cm diapozonu. Latvijas Valsts Vides 
dienests regulāri veic pārbaudes mazajās HES, un līdz 2006.g. elektrostaciju īpašniekiem ir 
jāsaľem ūdens resursu lietošanas atļaujas. 
 
 
 
1.8.5. Sakari un telekomunikācijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijā ir pieejami kā stacionārie, tā mobilie sakari.  
 
Stacionāros telefonsakarus Smiltenes pagasta teritorijā nodrošina SIA “Lattelekom”. Salīdzinoši 
ar nepieciešamību, esošo centrāļu ietilpība vērtējama kā pietiekama. Sakaru kvalitātes 
uzlabošanai tiek veikta pakāpeniska gaisa pārvadu līniju nomaiľa ar pazemes komunikāciju 
kabeļiem.  
Pēdējos gados vērojama tendence fiksēto tālruľa līniju abonentu skaitam samazināties, arvien 
vairāk pieaugot mobilo sakaru abonentu skaitam. Fiksēto telefona līniju abonentu skaits uz 100 
iedzīvotājiem vidēji ir 14 abonenti. Kopējais līniju abonentu skaits sarūk jau vairākus gadus un 
šī tendence turpinājās arī 2006.gadā. 
 
Iespējas izmantot bezvadu sakarus Smiltenes pagasta teritorijā nodrošina SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” un SIA „Tele 2”. Drīzumā Smiltenes pagasta teritoriju pārklās Latvijā trešais mobilo 
sakaru tīkls BITE. Smiltenes pagasta teritorijā neatrodas „Latvijas Mobilais Telefons” SIA un 
Tele 2 piederoši nekustamie īpašumi, kā arī netiek plānota to uzstādīšana. 
 
Pieprasījums pēc mobilo telefonu sakaru pakalpojumiem strauji palielinās. Abonentu skaita 
pieauguma pamatā ir ievērojami labāka pārklājuma nodrošināšana, mobilo telefonu cenu un 
pakalpojumu tarifu samazināšanās, un jaunu pakalpojumu piedāvāšana.  
Pasta pakalpojumus Smiltenes pagasta iedzīvotāji izmanto Smiltenes pasta nodaļā. Radio un 
televīzijas programmu uztveršana pagasta teritorijā nav apgrūtināta. Pagastā darbojas arī 
publiski pieejamais interneta pieslēguma punkts Smiltenes tehnikuma bibliotēkā, Kalnamuiţā. 
Pagasta padome, Smiltenes tehnikums ir nodrošināti ar interneta pieslēgumu. 
 
 
 
1.8.6. Gāzes apgāde 
 
Nākotnē paredzēts, ka Smiltenes pilsētu šķērsos maģistrālā gāzes vada Izborska – Pleskava – 
Rīga atzars, no kura perspektīvā būtu iespējama gāzes piegāde arī Smiltenes pagasta teritorijā 
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esošajā apdzīvotajām vietām no perspektīvajiem vidējā spiediena sadales gāzesvadiem 
Smiltenes pilsētā.  
Pašreiz sadzīves vajadzībām iedzīvotāji izmanto tikai sašķidrināto balonu gāzi. Ar gāzes balonu 
piegādi pagastu nodrošina A/S „Latvijas Propāna Gāze”. Centrālā gāzes padeve daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām no apakšzemes sašķidrinātās gāzes cisternām vairs nepastāv. Sašķidrinātās 
gāzes balonu piegādē, uzglabāšanā, gāzes plītiľu ekspluatācijā un balonu pieslēgšanā nav 
noteikta uzraudzība un kārtība., A/S „Latvijas Propāna Gāze” arī nav precīzas uzskaites par 
sašķidrinātās balonu gāzes lietotāju skaitu. 
 
 
 
1.8.7. Civilās aizsardzības un paaugstināta riska objekti 
 

Pagastā teritorijā esošie paaugstinātās bīstamības avoti ir meţi 1760,5 ha, purvi 64,4 ha, 
kokapstrādes uzľēmumi SIA „Kamalda”; z/s „Roţkalni”; SIA „Jauntālēni”; SIA „Linta”. 

 
 
 
 

1.1.shēma  
 

Evakuēto iedzīvotāju izmitināšanas iespējas: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagasta teritorijā esošie sabiedriskie objekti, kuros vienlaicīgi uzturas vairāk par 50 cilvēkiem: 

 Smiltenes tehnikuma mācību korpuss 
 Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca 
 Smiltenes tehnikuma ēdnīca un bibliotēka 
 Smiltenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Ābecīši” 
 Smiltenes tehnikuma sporta zāle 
 Viesnīca „Kalna Ligzda” 

Iedzīvotāju skaits 1240 

Smiltenes 
tehnikuma 
dienesta 
viesnīca 
600 

Smiltenes 
tehnikuma 
mācību 
korpuss 
500 

Smiltenes 
tehnikuma 
sporta zāle 
100 

Viesnīca 
„Kalna 
ligzda” 
40 
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 SIA „Kamalda” 
 Dzīvojamās mājas Kalnamuiţa 46; Kalnamuiţa 47 

 
Smiltenes pagasta teritorijā SIA „Kamalda” atbildībā nodota Smiltenes pagasta ugunsdzēsēju 
mašīna, kuru apkalpo brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda sekojošā sastāvā: 

1. Juris Bērziľš – 29111243; darbā 64774681 
2. Māris Zeiļuks – 26439005; darbā 64774682 
3. Jānis Nēgelis – 29322286 
 

Ūdens ľemšanas vieta ir Smiltenes pagasta Brutuļu dzirnavu ezers, Slīpis, Abulas upe, 
Krustadīķis, Mācītājmuiţas dīķis, slēgtās ūdenskrātuves, artēziskās akas Kalnamuiţā, Brutuļos. 

 

1.2. shēma 

Pagasta atbildīgo personu sakaru shēma 

 
 

Smiltenes pagasta padomes pr-tāja 
Velga Līdaciņa 

Darbā 64772645 
Mob. 29472560 

SIA „Kamalda” 
„Kalna Tomēni” 
Juris Bērziņš 
Mob.29111243 

Smiltenes tehnikums 
Direktors Andris 
Miezītis 
Mob.26529133 

Z/S „Rožkalni” 
Ivars Ādamsons 
Mob.29193642 

Apkārtējie 
pagasta 
iedzīvotāji 

Uzņēmuma 
strādnieki 

Apkārtējie 
pagasta 
iedzīvotāji 

Uzņēmuma 
strādnieki 

Apkārtējie 
pagasta 
iedzīvotāji 

Uzņēmuma 
strādnieki 

Pagasta padomes  
biroja vadītājs 

Darbā 64772670 
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1.33. tabula 
1.grupas elektroenerģijas lietotāju saraksts elektroenerģijas apgādes 

ierobežošanai izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā 
 

Lietotāja 

Nosaukums 

Juridiskā 

Adrese 

Objekta 

Nosaukums 

Objekta 

Adrese 

Apakš
gr. 
kods 

              Pievienojums energosistēmai 
~Slodze 

kW 

~d/n pat 

kWh 

a/st  

Nr. 

Vid. 

spr. 
līn. 

TP Z/spr 

Līn 

Lattelekom 
SIA 

Rīga, Vaļľu 
30 

BRUTUĻI 
ATS 

Sp vk. 105 1.07 12.85 71 L-
24 

3527 z-2 

Baltest SIA Rīga, 
Bramberģe
s 48-1 

ŪDENS 
SŪKNIS 

Sp vk 

Kanāla9 

111 6.00 72.05 71 L-

31 

3502 z-1 

Smiltenes 

tehnikums 

Kalna 

muiţa 

ŪDENS 
SŪKĽA 
MĀJA 

Sp vk K-

muiţa 

111 0.11 1.36 71 L-

24 

3641 z-4 

Smiltenes 

tehnikums 

Kalna 

muiţa 

ATTĪR. 
KANAL. 
IEKĀRTAS 

Sp vk m 111 1.00 11.96 71 L-

21 

3591 z-6 

Smiltenes 

tehnikums 

Kalna 

muiţa 

KALNA 

ŠĶŪNIS 
ŪDENS 

TORNIS 

Sp vk m. 111 2.59 31.06 71 L-

31 

3826 z-3 

NKUP Smiltene, 

Pils 3a 

ATTĪRĪŠAN
AS 

IEKĀRTAS 

Sp vk m. 

Ķeveri-1 

111 16.75 201.04 71 L-

29 

3756 z-

3756

-1 

NKUP Smiltene, 

Pils 3a 

ATTĪRĪŠAN
AS 

IEKĀRTAS 

Sp vk m. 

Ķeveri-2 

111 26.44 317.25 71 L-

26 

3757 z-

3757

-1 

CIDO SIA Smiltenes 

p. Buliľi 
ŪDENS 
SŪKNĒTAV

A 

Sp vk m. 

Buliľi 
111 0.40 4.83 71 L-

26 

3798 z-4 

Z/S 

Kamaldiľas  
Smiltenes 

p. m., 
Kamal 

diľas 
Brolīte R. 

ŪDENS 

SŪKNIS 
FERMAI 

Sp vk m. 

Kazauči 
111 0.49 5.93 71 L-

26 

3622 z-1 

ZS Braslas Smiltenes 

p., m. 

Bralsas 

SŪKĽA 
MĀJA 

 Sp vk J-

Bilska 

111 1.00 4.45 71 L-

27 

3581 z-2 

Alvils 

Gulbis 

Smiltenes 

p., 
m.Ķeveri 

ŪDENS 
SŪKNIS 

Sp vk 

m.Ķelpi 
111 0.00 0.05 71 L-

27 

3597 z-3 

SIA WEST 

ENERGO 

Daugavpils, 

Jelgavas 2 
a 

BRUTUĻI 
HES 

Sp vk 

Brutuļi 
112 6.00 72.05 71 L-

24 

3527 z-6 

 Kopā 62 735  
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Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 
• Inţeniertehniskās apgādes nodrošinājums pagasta teritorijā vērtējams kā samērā labs.  
• Esošie infrastruktūras tīkli un pieejamās jaudas apmierina esošo pieprasījumu. 
• Nepastāv ierobeţojumi esošo elektroenerģijas izmantošanas apjomu palielināšanai, kā 
arī jaunu pieslēgumu izveidei.  
• Pastāv iespēja pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko 
sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inţenierkomunikācijas kā palīgizmantošanu 
• Būtiskākie ieguldījumi inţeniertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami ūdensapgādes 
un notekūdeľu attīrīšanas jomas sakārtošanai un modernizācijai, primāri – apdzīvotās 
vietās: turpinot darbus Kalnamuiţā, uzlabojot ūdensapgādi Brutuļos, izbūvējot kanalizāciju 
Līgo ielas vienģimeľu mājās.  
• Jaunu apbūves teritoriju veidošanās lielā mērā saistīta ar ekonomiski izdevīgām 
iespējām pieslēgties gāzes apgādes sistēmai. Gāzes apgāde var kļūt par būtisku apkures 
resursu Smiltenes pagastā un par vēl vienu priekšnoteikumu izvēlēties Smiltenes pagastu 
kā dzīves vietu. 
• Inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu ekspluatācijas nodrošināšanai teritorijas 
plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas saskaľā ar Aizsargjoslu likumu 
• Inţeniertehnisko komunikāciju turpmākās attīstības konkrētie risinājumi tiek definēti 
tehnisko projektu izstrādes vai konkrēto teritoriju detālplānojumu izstrādes ietvaros. 
• Inţeniertehnisko komunikāciju pārbūve, rekonstrukcija vai jaunu tīklu izbūve veicama 
saskaľojot ar konkrēto komunikāciju turētāju (VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelekom”, a/s 
Latvijas Gāze” u.tml.) un ievērojot normatīvo aktu (Aizsargjoslu likums, Latvijas 
būvnormatīvi u.c.) prasības. 
• Pašvaldības civilās aizsardzības uzdevumi izstrādājami, ľemot vērā 05.05.2006. 
pieľemto Civilās aizsardzības likumu.  

 

 
 
1.9.  Zemju vērtība 

 
Pagasta atrašanās vieta, ekonomiskā situācija, teritorijas sociālais prestiţs un vizuālā 
pievilcība, kā arī nekustamā īpašuma tirgus darījumi raksturo faktorus, kas saskaľā ar VZD 
noteikto metodiku nosaka zemes kadastrālās bāzes vērtību nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinam. Smiltenes pagasta teritorijā ir izdalītas 2 zemju vērtību zonas ar atšķirīgu vērtību 
katrai nekustamā lietojuma mērķu grupai attiecīgajā zonā. 
 Pirmajā zemes vērtību zonā iekļauta Smiltenes pilsētai pieguļošā teritorija,  
 Otrā zemes vērtību zona ietver pārējo pagasta daļu.  

 
 

1.34. tabula  
Zemes vērtību zonu bāzes vērtības (Ls/m2) 

 
 

Nr.p.k. 

 

Lietošanas mērķis 
 

1. Zona  2. Zona  

1. Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

0.1 0.05 

2. Daudzdzīvokļu māju apbūve 0.1 0.05 

3. Komercdarbības objektu 
apbūve 

0.1 0.05 

4. Rūpnieciskās raţošanas 0.1 0.05 
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uzľēmumu apbūve 

5. Sabiedriskās nozīmes iestāţu 
apbūve 

0.05 0.03 

6. Lauksaimnieciska rakstura 
uzľēmumu apbūve 

0.02 0.02 

 
 
 

Kopumā vidējā kadastrālā vērtība Smiltenes pagastā sastāda 278 Ls/ha, kas 
salīdzinoši ar citām Valkas rajona lauku pašvaldību teritorijām ir augstākais rādītājs. 
Vidējā viena zemes gabala kadastrālā vērtība Smiltenes pagastā ir 862 Ls, kas arī ir viens no 
augstākajiem rādītājiem Valkas rajonā.  
 
 
 
1.10.  Nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences  
 
Saskaľā ar pieejamo informāciju, nekustamā īpašuma tirgus Smiltenes pagasta teritorijā ir 
visai aktīvs, ko nosaka Smiltenes tuvums un ērta sasniedzamība. 
Pieprasījums pēc nekustamajiem īpašumiem apbūves vajadzībām pagasta teritorijā ir 
samērā liels. Pieprasīti ir nekustamie īpašumi gan Smiltenes pilsētai piegulošās teritorijās, 
gan arī lauku teritorijā. Līdz ar ekonomisko aktivitāšu mazināšanos ne tik izteikta interese ir 
par īpašumu iegādi pagasta attālajās vietās.  
 
Galvenā interese ir par vizuāli pievilcīgiem zemes īpašumiem Smiltenes tuvumā, savrupiem 
īpašumiem 1 - 2 ha platībā no pilsētas attālākās teritorijās, bet kuri vienlaicīgi ir ērti 
sasniedzami. Pēdējo divu gada laikā pagasta teritorijā aktivizējas iniciatīvas 
lauksaimniecības izmantojamo zemju transformēšanai privātmāju apbūves ciematu attīstībai 
(ir uzsākta vairāku attīstības projektu sagatavošana).  
 
Raksturojot pēdējo gadu būvniecības aktivitātes Smiltenes pagastā, jāatzīmē, ka tiek veikta 
gan esošo ēku rekonstrukcija un ēku funkciju maiľa, gan vērojamas jaunas būvniecības 
aktivitātes, it īpaši saistībā ar savrupmāju apbūves attīstību. 
 
Mazāk izteikta aktivitāte Smiltenes pagastā tāpat kā citviet rajonā ir nekustamā īpašuma 
tirgus darījumiem ar lauksaimnieciskai izmantošanai paredzētajām zemēm, pieprasījums ir 
lielāks, kā šī brīţa piedāvājums.  
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II nodaļa. TERITORIJAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS ZONĒJUMS UN 
NOSACĪJUMI 

 
Teritorijas plānojuma II daļā ir atspoguļota Smiltenes pagasta teritorijas vēlamā 
izmantošana ilgtermiľa turpmākos 12 gados. Tā izstrādāta, pamatojoties uz Smiltenes 
pagasta attīstības programmas stratēģiju, nākotnes vīziju, Valkas rajona teritorijas 
plānojumu – tā nostādnēm un vīzijām teritorijas atļautajā un plānotajā izmantošanā. 
Plānotajai teritorijas izmantošanai ilgtspējīgā attīstības procesā jānodrošina Smiltenes 
pagasta iedzīvotājiem optimālā dzīves vide, iespējas strādāt un atpūsties daudzveidīgā lauku 
vidē, nodrošināt dzīves kvalitāti arī nākamajām paaudzēm, racionāli izmantojot dabas 
resursus, cilvēku potenciālu, atbilstošus apstākļus dzīves un darba vajadzībām, veicinot 
atbilstošu vidi uzľēmējdarbības attīstībai, saglabājot un radoši izlietojot kultūras 
mantojumu, ainavu un ekoloģisko struktūru.  
Pagasta teritorijas plānojums balstās uz esošo teritorijas attīstību un to pamato pagasta 
stiprās puses un attīstības iespējas.  
 
 

Smiltenes pagasta teritorijas turpmākās izmantošanas pamatprincipi 

1. Smiltenes pagasta teritorijas novietojums, dabas apstākļi, vēsturiskā attīstība un 
šodienas aktivitātes nosaka teritorijas daudzfunkcionālas turpmākās izmantošanas 
iespējas. 

2. Visplašākās iespējas izmantošanai tiek dotas lauksamniecībā izmantojamām zemēm 
(t.sk. transformēšana apbūvei, dīķsaimniecībai). 

3. Tiek atbalstīta jaunu dzīvojamajās apbūves teritoriju attīstība, vienlaikus saglabājot 
lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu:  
a. minimālo nesadalāmo īpašumu lielums ciemu teritorijās -  ne mazāk par 

0.12 ha,  
b. ārpus apdzīvotām vietām - 0.3 ha,  
c. lauku teritorijās ieteicamā platība - 1,5 ha. 

4. Turpmākā mājokļu sektora attīstībā kā piemērotākais apbūves veids pagasta 
teritorijā tiek ieteikta savrupmāju tipa apbūve ar atšķirīgu apbūves blīvumu 
apdzīvotās vietās un ārpus tām. 

5. Tiek sekmēta jaunu kompakta rakstura ciemata tipa apbūves teritoriju attīstība, 
atbalstot nepieciešamās infrastruktūras izveidi (ceļu un komunikāciju izbūvi), 
primāri izvērtējot šo teritoriju sasaistes iespējas ar esošajām apdzīvotajām vietām. 
Apbūves projekti īstenojami pēc detālplānojumu izstrādes. 

6. Vietas izvēle jaunu apbūves teritoriju attīstībai pamatojama ar ceļu un 
inţeniertehniskās apgādes (ūdensapgāde, kanalizācija, gāzes apgāde) 
nodrošināšanas iespējām, kā arī teritorijas novietojumu attiecībā pret vides 
situāciju ietekmējošu objektiem (raţotnēm,  infrastruktūras objektiem). 

7. Ľemot vērā inţeniertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanu, 
raţošanas uzľēmumu attīstībai izmantojamas līdzšinējās saimnieciska rakstura 
objektu apbūves teritorijas, t.sk. padomju laika saimnieciskie objekti (bijušās 
fermas, darbnīcas u.tml.), tos nepieciešamības gadījumā atbilstoši rekonstruējot un 
paplašinot. Rūpnieciska rakstura objektu paplašināšana nav paredzēta apdzīvoto 
vietu robeţās. 

8. Ľemot vērā kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu koncentrāciju Kalnamuiţas ciema 
teritorijā, plānojumā tiek noteikta īpaša ciema sabiedriskā centra teritorija, ar mērķi 
saglabāt Kalnamuiţas teritorijas vēsturisko vienotību, kultūrvēsturiskās ainavas 
vērtību, veicinot vēsturiski veidojušos apbūves blīvuma un rakstura saglabāšanu, 
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nodrošināt kultūrvēsturisko vērtību pieejamību sabiedrībai.  
9. Esošais ceļu tīkls pietiekami nodrošina teritorijas apkalpošanu. Galvenā uzmanība 

veltāma esošā ceļu tīkla uzturēšanai. Novada attīstībai kā svarīgi atzīmējama 
Smiltenes pilsētas apvedceļa izbūve. 

10. Esošie infrastruktūras tīkli un pieejamās jaudas apmierina esošo pieprasījumu. 
Nepastāv ierobeţojumi elektroenerģijas izmantošanas apjomu palielināšanai, kā arī 
jaunu pieslēgumu izveidei. Perspektīvā paredzama iespēja pieslēgties gāzes 
apgādei. 

11. Būtiskākie ieguldījumi inţeniertehniskās apgādes jomā ir nepieciešami 
ūdensapgādes un notekūdeľu attīrīšanas jomas sakārtošanai un modernizācijai, 
primāri – apdzīvotās vietās: turpinot darbus Kalnamuiţā, uzlabojot ūdensapgādi 
Brutuļos, izbūvējot kanalizāciju Līgo ielas vienģimeľu mājās.  

12. Inţeniertehnisko komunikāciju turpmākās attīstības konkrētie risinājumi tiek 
definēti tehnisko projektu izstrādes vai konkrēto teritoriju detālplānojumu izstrādes 
ietvaros. 

 

 
 
 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā izdalītas un ar atšķirīgiem apzīmējumiem kartē 
attēlotas teritorijas ar sekojošu esošo un plānoto (atļauto) izmantošanu: 
 

Lauksaimniecībā 
izmantojamās teritorijas 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas 

Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas 

Meliorētās lauksaimniecības teritorijas 
Piemājas zemju teritorijas 

Meţsaimniecības (meţu) 
teritorijas 

Meţu zemes 
Krūmāju teritorijas  
Plānojamās apmeţojamās teritorijas 

Dzīvojamās apbūves 
teritorijas 

Savrupmāju blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas 
Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
Lauku apbūves teritorijas ar viensētu, zemnieksētu 

Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas 
Jauktas sabiedriskas nozīmes 
un darījuma objektu apbūves 
teritorijas 

 

Jauktas raţošanas un 
tehniskās apbūves teritorijas 

 

Satiksmes infrastruktūras 
objektu apbūves teritorijas Valsts autoceļu teritorijas 
 Pašvaldības autoceļu teritorijas 
 Pārējo autoceļu un auto stāvlaukumu teritorijas 
 Gājēju un veloceliľu teritorijas 
Inţeniertehniskās apgādes  
objektu apbūves teritorijas 

Elektrolīniju un to būvju teritorijas 
Telekomunikāciju un to būvju teritorijas 
Ūdens apgādes un to būvju teritorijas 
Notekūdeľu un to būvju teritorijas 
Siltumtīklu teritorijas 

Lauksaimnieciskās raţošanas 
un servisa objektu teritorijas 

 



Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019  PASKAIDROJUMA RAKSTS                   

 

Smiltenes pagasta padome 
89 

Tūrisma, sporta un 
rekreācijas teritorijas 

Sporta teritorijas 

Īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
Ainaviski vērtīgās teritorijas– rekreācijas un tūrisma 
teritorijas. 

Labiekārtotas zaļās zonas un 
to apbūves teritorijas 

Meţi, parki 
Apstādījumi 
Ūdenstilpes un ūdensteces 

Derīgo izrakteľu ieguves 
teritorijas 

 

Ģeodēzisko atbalsta punktu 
teritorijas 

 

Kopīgo interešu teritorijas  

Problēmu (riska) teritorijas  

Teritorijas, kurām obligāti 
izstrādājams detālplānojums 

 

 
 
Izdalīto teritoriju robeţas noteiktas, ľemot vērā dabīgās robeţas (ceļus, grāvjus, zemes 
lietojuma veidu kontūras u.tml.) un, kur tas nav bijis iespējams, zemes īpašumu un 
lietojumu robeţas. Izdalīto teritoriju robeţas var tikt precizētas turpmākās plānošanas gaitā, 
izstrādājot detālplānojumus. 
 
Katram teritorijas veidam ir noteikti izmantošanas mērķi, iespējas un nosacījumi, t.sk. 
aizsargjoslu nosacījumi.  
Katram teritorijas veidam Smiltenes pagasta apbūves noteikumos ir noteikts primārais 
izmantošanas veids, sekundārais izmantošanas veids, palīgizmantošanas iespējas, minimālā 
nesadalāmā zemes vienības platība, apbūves blīvums un intensitāte, minimālā brīvā 
teritorija, būvju maksimālais augstums, ēku stāvu skaits, būvlaide (attālums no sarkanās 
līnijas vai ceļa/ielas aizsargjoslas), labiekārtojuma un citas prasības. 
 
 
 
2.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un teritorijas 
 
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas galvenokārt paredzēts izmantot lauksaimniecības 
produkcijas raţošanai. Šī mērķa sasniegšanai galvenais pamatuzdevums ir visu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju racionāla izmantošana, kas saistāma ar to efektīvu 
apsaimniekošanu, atbalstot lauksaimniecības zemju konsolidāciju, augsnes auglības 
uzlabošanu, lauksaimnieciski vērtīgo zemju saglabāšanu un neekonomisko platību 
apmeţošanu. Attīstībā jāievēro līdzsvarotas un ilgtspējīgas izaugsmes principi. 
 

 

Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Valkas rajona Teritorijas plānojumā noteiktas trīs 
lietošanas mērķi: 

1. Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 

2. Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām 

3. Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijām  
 
 
2.1.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (t.sk. dārzi, pļavas, ganības, zālāji, tīrumi u.c.) un 
citas atsevišķi neizdalītās teritorijas, kuru izmantošana pašvaldības teritorijas plānojumā 
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praktiski netiek ierobeţota - lauksaimniecībā izmantojamās zemes,  kuras nav apzīmētas 
citos konkrētos plānotās (atļautās) izmantošanas veidos. 
 
Mērķis 

 Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu ainavisko un bioloģisko daudzveidību, 
daudzfunkcionālas lauksaimniecības attīstību un aizsargātu gruntsūdeľus no 
lauksaimnieciskā piesārľojuma  

 Teritorijas noteiktas ar mērķi intensificēt lauksaimniecības zemju izmantošanu, lauku 
nodarbju daţādošana, lauku apbūves attīstību.  

Izmantošana 
 Lauksaimniecības zemes izmantojamas daudzfunkcionālai lauksaimniecībai – 

zemkopībai, lopkopībai, augļkopībai, zivsaimniecībai, lauku tūrismam un 
netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm, kā arī meţsaimniecībai. 

 Teritorijas izmantojamas apbūvei u.c. saimnieciskām aktivitātēm, kas nerada būtisku 
piesārľojumu un nesamazina blakus esošo zemesgabalu nekustamā īpašuma 
vērtību.  

 Atļauta zemju transformācija (apbūvei, meţsaimniecībai vai dīķsaimniecībai). Zemju 
transformēšana veicama likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

 Apmeţot ieteicams mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
aizaugušas ar krūmiem maz efektīvi izmantotas, augsnes auglība nepārsniedz 30 
balles.  

Nosacījumi apbūvei 
 Atļauta viensētu vai savrupmāju celtniecība (uz viena zemesgabala viena viensēta vai 

savrupmāja ar saimniecības ēkām), lauksaimniecības servisa vai lauksaimniecības 
produkcijas pirmapstrādes objektu darbībai (ja tas nerada būtisku piesārľojumu), 
amatniecības uzľēmumu attīstība, darījumu, sabiedriska rakstura vai komercobjektu 
izveide, tūrisma un rekreācijas objektu izveide. 

 Ieteicamā jaunveidojamo zemes gabalu nesadalāmā platība ir 1.5ha.  
 Minimālā nesadalāmā jaunveidojamā zemes platība 0.3 ha  
 Būves mājlopiem izvieto pietiekamā attālumā no ceļiem un citiem objektiem, lai tās 

ar savu specifiku nemazinātu to vērtību un ietekmes zona (smakas u.tml.) 
nepārsniegtu tā zemes gabala robeţas, kur šī būve (ferma) vai kūts atrodas. 

 

 
2.1.2. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas 
 
Augstvērtīgās lauksaimniecības zemes ir zemes ar paaugstinātu organisko vielu saturu, 
kuras piemērotas mehanizētai apstrādei un kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
laukkopības un lopkopības produkcijas raţošana. Plānojumā izdalītas  

 nacionālās nozīmes un  
 vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas 
neatkarīgi no īpašumu robeţām veido nedalītu zemes nogabalu vienlaidus 50 ha platību ar 
zemes auglības novērtējumu ne zemāku par 50 ballēm (nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, 
uzľēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), kuru norobeţo lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemes, tai skaitā meţa zemes, ūdensteces, valsts autoceļi vai dzelzceļš8.  

 
Mērķis 

 Teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt augstvērtīgo lauksaimniecības zemju resursus 
(nesadrumstalotas platības) lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai. 

                                                 

8 Teritorijas izdalītas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.142 (14.02.2006..) “Noteikumi par nacionālās 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 
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 Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju lietošanas mērķis ir nodrošināt 
vērtīgo lauksaimniecības zemju resursu pārvaldību, saglabāt zemi kā 
lauksaimnieciskās raţošanas galveno resursu un nodrošināt lauksaimniecību kā vienu 
no tautsaimniecības nozarēm ilglaicīgu attīstību. 

 
Izmantošana: 

 Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas izmantojamas zemkopības un 
lopkopības produkcijas raţošanai, lauku tūrismam un netradicionālajām 
lauksaimniecības nozarēm 

 Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas atļauts izmantot saskaľā ar MK 
noteikumiem Nr.142 “Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām 
(14.02.2006.). 

 Zemes īpašnieki un nomnieki nedrīkst pieļaut augsnes raţības samazināšanos. 
 Zemes transformācija citos izmantošanas veidos jāveic saskaľā ar 20.07.2004. MK 

noteikumiem Nr.619. “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē 
par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas 
atļaujas” (20.07.2004., grozījumi Nr.112. 07.02.2006.).  

 Lai veicinātu augstvērtīgo lauksaimniecības zemju konsolidāciju, zemesgabali nav 
dalāmi mazākos kā 20 ha,  

 Pirmpirkuma tiesības šo zemju pārdošanas gadījumā tiek noteiktas lauksaimniecības 
zemju pierobeţniekiem. 

Apbūve 
 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformēšana citos zemes lietošanas veidos 

ir atļauta tikai, lai nodrošinātu: lauku tūrisma un citu sabiedriskas nozīmes objektu 
un to apkalpei nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūvei; lauksaimniecības 
zinātnei un izglītībai nepieciešamo ēku izbūvei; vides aizsardzībai nepieciešamo 
objektu izbūve 

 Ceļu remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību. 
 
 
2.1.3. Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas 
 
Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir lauksaimniecības zemes ar vērtību 40 balles 
un augstāk, platību 40 ha un vairāk, un izdalītas ar mērķi saglabāt vērtīgākos 
lauksaimniecības resursus. 
 
Mērķis 

 Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir izdalītas ar mērķi saglabāt un 
aizsargāt vērtīgos lauksaimniecības zemju resursus un nodrošināt lauksaimniecības 
produkcijas raţošanu un  lauksaimniecības kā vienas no galvenajām  saimniecības 
nozarēm ilglaicīgu attīstību. 

Izmantošana: 
 Lauksaimniecības zemes izmantojamas daudzfunkcionālai lauksaimniecībai – 

zemkopībai, lopkopībai, augļkopībai, zivsaimniecībai, lauku tūrismam un 
netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm. 

 Nav pieļaujama patvaļīga zemju izbraukāšana, augsnes auglīgās kārtas noārdīšana 
vai citāda degradācija 

 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija citos zemes izmantošanas 
veidos jāveic saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 619. “Kārtība kādā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz 
zemes transformācijas atļauju” (29.07.2004., grozījumi Nr. 606. 16.08.2005. 
grozījumi Nr.112. 07.02.2006). 

 Nemeliorēto zemju transformācija citos zemes izmantošanas veidos pieļaujama, ja to 
paredz vietējais teritorijas plānojums un tā ir saskaľota ar vietējo pašvaldību. 
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 Ķīmisko mēslošanas līdzekļu lietošana ir jāveic saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 531. 
no 18.12.2001. grozījumi Nr. 1015 27.12.2005., Nr.134 16.03. 2004. "Noteikumi par 
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārľojuma 
ar nitrātiem". Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās pieļaujama savrupmāju un ar 
lauksaimniecību saistītu objektu un raţotľu celtniecība, kas nerada vides 
piesārľojumu, ievērojot sanitārās, veterinārās un ugunsdrošības prasības, kā arī 
tehnoloģiskās projektēšanas normas. 

 Meliorācijas sistēmas uzturamas atbilstoši “Meliorācijas likumam” (20.11.2003.). 
Nosacījumi apbūvei 

 Atļauta viensētu vai savrupmāju celtniecība (uz viena zemesgabala viena viensēta vai 
savrupmāja ar saimniecības ēkām), lauksaimniecības servisa vai lauksaimniecības 
produkcijas pirmapstrādes objektu darbībai (ja tas nerada būtisku piesārľojumu), 
amatniecības uzľēmumu attīstība, darījumu, sabiedriska rakstura vai komercobjektu 
izveide, tūrisma un rekreācijas objektu izveide. 

 Ieteicamā jaunveidojamo zemes gabalu nesadalāmā platība ir 1.5 ha.  
 Būves mājlopiem izvieto pietiekamā attālumā no ceļiem un citiem objektiem, lai tās 

ar savu specifiku nemazinātu to vērtību un ietekmes zona (smakas u.tml.) 
nepārsniegtu tā zemes gabala robeţas, kur šī būve (ferma) vai kūts atrodas. 

 
 
2.1.4. Meliorētās lauksaimniecības teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijā meliorācijas saimniecībā nosusinātā zeme aizľem 2465,4 ha, 
t.sk. ar drenāţu 2353,4 ha, ar vaļējiem grāvjiem 112 ha, novadgrāvji, kontūrgrāvji, vaļējie 
nosusināšanas grāvji sastāda 107,46 km. Vidējais meliorācijas sistēmu būvju un ierīču 
nolietojums 48%. Pēdējie apsekošanas dati rāda, ka pašlaik Smiltenes pagastā meliorācijas 
sistēmu tīkls un būves vairs nestrādā projektētajā reţīmā 132 ha, t.i. 6% no kopējās 
meliorētās platības. Ir nepieciešama meliorācijas sistēmu tīkla un būvju rekonstrukcija vai 
renovācija: 

 Valsts nozīmes ūdensnotekām – 6 km garumā 
 Koplietošanas nozīmes ūdenstekām – 14 km garumā 
 Viensaimniecības nozīmes ūdenstekām – 2 km garumā 
 Drenu vadu tīklam – 132 ha lielā platībā. 

Mērķis 
Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izdalītas ar mērķi saglabāt un aizsargāt to 
vērtību. 
 
Izmantošana 

 “Meliorācijas likums” (20.11.2003.) ir saistošs visām fiziskām un juridiskām 
personām, kas veic meliorācijas būvdarbus, izmanto vai ar savu darbību skar 
meliorācijas sistēmu būves un ierīces. 

 Meliorācijas sistēmas ir jāuztur un jāaizsargā saskaľā ar MK noteikumiem Nr.272. no 
08.04.2004. „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 1018. no 19.12.2006. “Meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” nosaka meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvniecības projektēšanas sagatavošanas, būvprojektu 
izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas kārtību. 

  Koplietošanas un viensaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopšanas un 
remontdarbi jāveic zemes īpašniekiem vai lietotājiem. 

 
Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
Smiltenes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm saskaľā ar 
„Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 18. pantu. 
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Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas 
būvju un ierīču ekspluatācijas drošību. MK noteikumi Nr.258. „Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meţa zemēs” (13.05.2003.) nosaka sekojošus aizsargjoslu 
lielumus: 

 ūdensnotekām LIZ aizsargjoslas robeţa tiek noteikta ūdensnotekas abās pusēs 10 m 
attālumā no ūdensnotekas krotes; 

 regulētām ūdensnotekām (maģistrāliem novadgrāvjiem) meţa zemēs aizsargjoslas 
robeţa tiek noteikta atbērtnes pusē 8 – 10 m attālumā (atkarībā no atbērtnes 
platuma) no ūdensnotekas krotes; 

 ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis, aizsargjoslas robeţa 
tiek noteikta 5 m attālumā no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes; 

 liela diametra (lielāks vai vienāds ar 30 cm) kolektoriem aizsargjoslas robeţa tiek 
noteikta 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 

 
Aprobežojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm papildus šā likuma 35. pantā minētajiem 
aprobeţojumiem tiek noteikti šādi aprobeţojumi: 

 aizliegts ierīkot atkritumu glabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
 aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot 

akmens krāvumus;  
 aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet 

kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus. 
 
 
 
2.2. Mežsaimniecības ( mežu)  teritorijas 

 
2.2.1. Mežu zemes 

Par meţsaimniecības ( meţu)  teritorijām tiek uzskatītas tās teritorijas, kas klātas ar meţu, 
kā arī meţu izcirtumi, jaunaudzes un no jauna apmeţotās teritorijas. Smiltenes pagasta 
teritorijas plānojumā ir izdalīti saimnieciskie meţi, kuru galvenais izmantošanas mērķis ir 
meţsaimniecība. Smiltenes pagastā ir 1765,9 ha meţi. 

 
Mērķis 

 Saimniecisko meţu izmantošanas mērķis ir meţsaimniecība, tie ir jāapsaimnieko 
atbilstoši izstrādātajiem meţierīcības projektiem. Šo teritoriju izmantošana, 
transformācija un aizsardzība paredzēta saskaľā ar Latvijas Republikas likumiem un 
citiem tiesību aktiem. 

 Meţu apsaimniekošana paredzēta atbilstoši ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
principiem, lai nodrošinātu to sabalansētu izmantošanu, kas ľemtu vērā tā 
ekonomiskās un ekoloģiskās funkcijas. 

 Meţu atjaunošanas un kopšanas veicināšana, vienlaicīgi saglabājot meţu dabisko 
atjaunošanos, kas ir pamats noturīgu meţu ekosistēmu veidošanai. 

Izmantošana 
 Meţu teritorijas jāizmanto un jāapsaimnieko saskaľā ar “Meţa likumu” 16.03.2000,  

grozījumi 13.03.2003., 27.01.2005., 29.04.2005, un MK noteikumiem Nr.189 “Dabas 
aizsardzības noteikumi meţa apsaimniekošanā” 08.05.2001., grozījumi 26.02.02., 
08.02.2005., 17.05.2005. (08.05.2001.) un atbilstoši izstrādātajiem meţierīcības 
projektiem. 

 Meţa zemju transformācija jāveic saskaľā ar „Meţa likumu” (16.03.2000) un MK 
noteikumiem Nr.806 „Meţa zemes transformācijas noteikumi” (02.10.2004.) 
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 Zemes dzīļu izmantošana meţa zemēs jāveic saskaľā ar likumu „Par zemes dzīlēm” 
(02.05.1996.grozījumi 11.02.99; 07.09.2000.; 16.12.2004.) 

 Koku ciršanu ārpus meţa zemēm nosaka „Meţa likums” un MK 02.09.2006. 
noteikumi Nr.717. „Kārtība meţa ciršanai ārpus meţa zemes”  

 Meţa ciršanu meţa zemēs nosaka „Meţa likums”(16.03.2000.) un MK noteikumi 
Nr.152 “Noteikumi par koku ciršanu meţa zemēs”(09.04.2002., groz.12.02. 2005.) 

 Meţa zemes transformācija, arī ar zemes dzīļu izmantošanu saistītos veidos jebkurā 
gadījumā var tikt veikta tikai likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 Fizisko un juridisko personu, pašvaldības un valsts īpašumā esošo meţu 
izmantošanas tiesiskais pamats ir īpašuma tiesības, meţa likumdošana un meţa 
inventarizācijas materiāli.  

 Medības pagasta teritorijas meţos notiek saskaľā ar „Medību likumu”(06.08.2003.) 
un MK noteikumiem Nr. 760 „Medību noteikumi” (23.12.2003.). 

 Apbūve šajās teritorijās nav primārais izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai tad, 
ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai. 

 Izmantojot meţu rekreācijas, organizētā tūrisma attīstībai, noteicošais faktors ir 
meţa ainava, kuru saglabāšana būtu iekļaujama meţa apsaimniekošanas plānos. 

 Medības pagasta teritorijas meţos notiek saskaľā ar “Medību likumu” (08.07.2003.) 
un MK noteikumiem Nr. 760 “Medību noteikumi” (23.12.2003.) 

 Apsaimniekojot meţus pēc Vides aizsardzības prasībām, jāievēro „Aizsargjoslu 
likums” (05.02.97.), „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000., groz. 
15.09.2005.) 

 
2.1. tabula  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Smiltenes pagasta mežos 
 

Kadastra Nr. Meţa 
kvartāla Nr. 

Aizsardzības 
teritorijas, 
kategorijas 
nosaukums 

Aizsargājamās 
teritorijas 
platība, ha  

Aizliegtā 
darbība 

94800030228 51 kv. 
2., 4., 
6.nog. 

Aizsargjosla, 
aizsargājama 
zona gar 
ūdeľiem 

1.8 50 m platā zonā 
aizliegta 
kailcirte 

94800060066 53.kv. 2 
nog. 

Aizsargjosla, 
aizsargājama 
zona gar 
ūdeľiem 

0.3 50 m platā zonā 
aizliegta 
kailcirte 

 
 
2.2.2. Krūmāju teritorijas 
 
Krūmāju teritorijas ir tās dabas pamatnes teritorijas, kuras nav bijušās lauksaimniecības 
zemes un kurās neveidojas meţu biotopi. 

Mērķis 

 Plānojumā iekļauto krūmāju teritorijas ir parādītas kā dabas pamatnes daļa 
Izmantošana 

 Par krūmāju teritorijām nav uzskatāmas lauksaimniecības zemes, kuras aizaugušās 
ar krūmiem un nav izkoptas 

 Krūmu ciršana un krūmāju zemes transformācija citā zemes izmantošanas veidā 
virszemes ūdeľu aizsargjoslā ir jāsaskaľo ar Reģionālo Vides pārvaldi, un var tikt 
veikta likumā noteiktajā kārtībā. 



Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019  PASKAIDROJUMA RAKSTS                   

 

Smiltenes pagasta padome 
95 

 
2.2.3. Plānojamās apmežojamās teritorijas 
 
Plānot teritorijas apmeţošanu, ietiecams, ja tās līdzšinējā izmantošana ir bijusi mazefektīga. 
Visbieţāk apmeţošanai tiek paredzētas mazvērtīgas lauksaimniecības zemes vai degradētās 
teritorijas. 
Mērķis: 

Plānojot apmeţot teritorijas, ir mērķis optimizēt līdzšinējo zemes izmantošanu. 
Izmantošana: 

 Līdzšinējā zemes izveidošanas veida transformācija par meţu teritoriju var tikt veikta 
tikai, ja tas paredzēts šajā teritorijas plānojumā, kā arī likumdošanā noteiktajā 
kārtībā. 

 Pēc apmeţošanas un zemes transformācijas šī teritorija kļūst par meţsaimniecības 
teritoriju. 

 
 
 
2.3. Dzīvojamās apbūves teritorijas 

 
2.3.1. Savrupmāju apbūves teritorijas 
 
Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un plānotās (atļautās) savrupmāju (ģimenes māju) 
teritorijas. Šajā sadaļā iekļaujas arī lauku viensētas. Smiltenes pagastā dzīvojamās apbūves 
teritorijas no jauna tiek plānotas tikai kā savrupmāju (ģimenes māju) apbūve (attēlotas 
kartē Smiltenes  pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana).  
Dzīvojamās apbūves teritorijas nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes izmantošanas 
veids ir savrupmāju, dvīľu māju vai mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet sekundārais 
– cita atļautā izmantošana. 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas Kalnamuiţas, Brutuļu, Ilgu un 
Kamaldiľas  ciemu administratīvās robeţas un teritorijas. Plānojot Smiltenes pagasta 
teritorijas attīstību, paredzētas šo ciemu administratīvās teritorijas paplašināšanās. Ľemot 
vērā Smiltenes pilsētas tuvumu, paredzēts Smiltenes pagasta robeţjoslu un tās apkārtni 
veidot kā dzīvojamo māju apbūvi (skatīt kartē). Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un 
plānotās (atļautās) savrupmāju (ģimenes māju) teritorijas. Šajā sadaļā iekļautas arī lauku 
viensētas. 
  
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā izdalītas funkcionālās zonas atbilstoši pašreizējai 
teritorijas izmantošanai, kā arī perspektīvās teritorijas ar noteiktu izmantošanu un apbūvi.  
 
Mēŗkis 

 Primārais zemes izmantošanas mērķis ir savrupmāju (ģimenes māju) būvniecība un 
esošo uzturēšana.  

 Nodrošināt iedzīvotājus ar mājokļiem inţeniertehniski sagatavotās teritorijās, kā arī 
veicināt lauku viensētu apbūvi, lai saglabātu pagastam raksturīgo lauku ainavu. 

Izmantošana 
 Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija izmantojama esošās dzīvojamās 

apbūves uzturēšanai un paplašināšanai, labiekārtošanas pasākumu veikšanai 
(atpūtas dārzu izveidei), kā arī saimnieciskām vajadzībām – saimniecības ēku 
uzturēšanai un celtniecībai, lopkopības, zemkopības un dārzeľkopības produkcijas 
raţošanai, lai ģimenes nodrošinātu ar ikdienā nepieciešamajiem pārtikas produktiem.  

 Jaunas apbūves veidojamas tikai inţeniertehniski sagatavotās teritorijās, tās  
izvietojamas tuvu esošajam ceļu tīklam un maģistrālajām inţenierkomunikācijām. 
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 Viensētu apbūve ar mazu apbūves blīvumu ir izvietojama tuvināti dabas pamatnes 
teritorijām, lai nodrošinātu pagastā raksturīgo lauku ainavu. 

 Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz 
zemes, kas paredzēta savrupmāju dzīvojamai apbūvei:  
-  savrupmāja; 
- vienģimenes dzīvojamā māja; 
- divģimeľu dzīvojamā māja; 
- dvīľu mājas; 
- pārvaldes iestāde; 
- telpas individuālā darba vajadzībām; 
- sabiedriskās iestādes 

Apbūve 
 Lai veiktu būvniecību plānotajās savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijās, 

obligāti nepieciešams izstrādāt detālplānojumu atbilstoši Ministru kabineta 
19.10.2004. noteikumiem Nr. 883.  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”, vadoties pēc pašvaldības sastādītā darba uzdevuma detālplānojuma 
izstrādāšanai.  

 Savrupmāju apbūves teritorija izmantojama esošās dzīvojamās apbūves             
uzturēšanai un paplašināšanai, labiekārtošanas pasākumu veikšanai,             
saimniecības vajadzībām - saimniecības ēku uzturēšanai un celtniecībai,             
lopkopības, zemkopības un dārzeľkopības produktu raţošanai. 

 Pret paaugstinātu troksni, nodrošināt MK noteikumu Nr.598. “Noteikumi par 
akustiskā trokšľa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijā” 
izpildi.(13.07.2004.grozījumi 31.01.2006.). 

 Projektējot un veicot savrupmāju dzīvojamo namu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumus jāievēro pagasta apbūves noteikumi; būvnormatīvi, kuri iekļauti LBN 
000- “Būvnormatīvu sarakstā”; ugunsdrošības, sanitārās un vides aizsardzības 
normas; gāzes un elektrības pieslēgšanas noteikumi; darba drošības un tehniskie 
noteikumi. 

 
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai un palielinoties iedzīvotāju makstātspējai, 
pēdējo gadu nekustamā īpašuma tirgū ir vērojams pieprasījuma pieaugums pēc nelielām 
ģimenes mājām. Šī tendence jau labu laiku vairs neraksturo tikai galvaspilsētas un tās 
tuvāko apkaimi. Smiltenes pilsētā jau labu laiku ir dzīvojamā sektora un zemes deficīts. 
Nākotnē paredzēts, ka pilsētas iedzīvotāji aizvien vairāk vēlēsies dzīvot ārpus pilsētas 
privātmāju rajonos tīrā, ekoloģiskā vidē, tajā pašā laikā netālu no pilsētas centra. 
Smiltenes pagastam ir visi priekšnosacījumi šādu apbūves māju veidošanai. 
 
SIA „Enko” uz zemes īpašuma „Naurīši” (kad.nr. 9480-005-0018), kopējā platība 3,9 ha, 
ir iecerējusi izveidot nelielu privātmāju kvartālu. Sākotnēji apbūves gabalos (minimālā 
platība 1200 m²) paredzēts sadalīt tikai pusi šī īpašuma, otru pusi saglabājot kā 
lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Ja pieprasījums pēc mājokļiem šajā kvartālā 
izrādītos gana liels, iespējams arī atlikušo zemes gabalu nākotnē varētu izmantot līdzīgi. 
Zemes gabala attīstības pirmajā kārtā plānots būvēt piebraucamo ceļu (zemes gabala 
robeţās) un nepieciešamās inţenierkomunikācijas. Kvartāla apbūvei tiek piedāvāti seši 
tipveida projekti vienstāva un divstāvu savrupmājām, kur kopējā platība variē, sākot ar 
150 m² un beidzot ar 310 m². Visām mājām paredzēts izmantot krāsotus koka apdares 
dēlīšus, jumta segumam – bitumena šindeļus vai cementa dakstiľus. Visiem zemes 
gabaliem tiks uzstādīta pēc vienota parauga izgatavota sēta, kā arī labiekārtoti 
iekšpagalmi. 
Šādu ģimenes savrupmāju kvartāla izveide ļaus Smiltenes pagastam piesaistīt lielāku 
maksātspējīgo iedzīvotāju skaitu, kas savukārt, palielinās pašvaldības ieľēmumus. Bez 
tam tādējādi tiks sakopts un padarīts pievilcīgs vēl viens pagasta stūrītis. 
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Arī Īpašumā „Ceļmalas” /94800030192, platība 8,24 ha, paredzēts būvēt vienģimeľu 
mājas ar elektropieslēgumu, sakaru sistēmas izbūvi, kanalizāciju, piebraucamo ceļu un 
laukumu izbūvi; /94800030192/ platībā 7,54 ha iecerēts atpūtas komplekss.  
 
Smiltenes pagastā vairāki īpašumi un zemes paredzētas savrupmāju būvniecībai (skat. 
Smiltenes pagasta plānotās teritorijas izmantošanas karti). 
 
Plānojumā īpaši tiek izdalītas savrupmāju blīvas apbūves teritorijas un savrupmāju 
retinātas apbūves teritorijas. 
 
 

2.3.1.1. Savrupmāju blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas  
 

Savrupmāju blīvas apbūves teritorijas plānojums paredz sekojošās pagasta 
administratīvajās teritorijās: 
 ciemos- Kalnamuiţā, Brutuļos, Ilgās un Kamaldiľā, 
 apdzīvotās vietās Grotūzis, Varicēni, Mācītājmuiţa, Lūki un Jaunbilska,  
 viensētu apbūves teritorijās. 

Zemesgabalu minimālā platība esošajām zemes vienībām ir 600 m2, jaunveidojamām 
zemes vienībām- 1200 m2.  
Primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, vienas vai divu ģimeľu dzīvojamās 
mājas, dvīľu māju vai rindu māju būvniecība; sekundārais izmantošanas veids- 
ārstniecības, sociālās aprūpes iestādes, pirmskolas bērnu iestādes, mazumtirdzniecības 
vai pakalpojumu objekti atsevišķā zemes gabalā tuvējās teritorijas apkalpošanai. 
 
 

2.3.1.2. Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas  

 
Savrupmāju retinātas apbūves teritorijas plānojums paredz sekojošās pagasta 
administratīvajās teritorijās: 
 apdzīvotās vietās Grotūzis, Varicēni, Mācītājmuiţa, Lūki un Jaunbilska,  
 plānotās teritorijās Smiltenes pagastā. 

Zemesgabalu minimālā platība jaunveidojamām zemes vienībām- 3000 m2.  
 
Primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju  (vienas vai divu ģimeľu dzīvojamās 
mājas), vai dvīľu māju apbūves; sekundārais izmantošanas veids- ārstniecības, sociālās 
aprūpes iestādes, pirmskolas bērnu iestādes, mazumtirdzniecības vai pakalpojumu 
objekti, kā arī tūrisma pakalpojuma objekti, īres mājas, pansijas atsevišķā zemes 
gabalā. 
 

 
 

2.3.2. Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas 

 
Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
(skat. kartē Smiltenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 
 
Mērķis 
Primārais zemes izmantošanas mērķis un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu 
daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita šajā teritorijā 
atļautā izmantošana, kas parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos vai 
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piebūvētas dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada dzīvojamai videi 
būtisku piesārľojumu.  
  
Izmantošana 

 Smiltenes pagasta esošajās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās vides 
sakārtošanas un labiekārtošanas mērķiem ieteicams izstrādāt šo teritoriju 
detālplānojumus.  

 Sekundārais šo teritoriju ēku atļautās izmantošanas veids dzīvojamo namu pirmajos 
stāvos ir mazumtirdzniecības un/vai komerciālu pakalpojumu objekti, kā arī 
sabiedriskas nozīmes objektu izvietošana, kas pieļaujama ar pašvaldības un 
attiecīgās ēkas iedzīvotāju piekrišanu. 

 Šo teritoriju ēku pirmajos stāvos pieļaujama vietējas nozīmes tirdzniecības 
pakalpojumu, darījuma iestāţu un sabiedriskās nozīmes objektu izvietošana ar 
pašvaldības un attiecīgās ēkas iedzīvotāju piekrišanu.  

Apbūve 
 Detālplānojumi izstrādājami atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem 

Nr. 883.  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, vadoties pēc 
pašvaldības sastādītā darba uzdevuma detālplānojuma izstrādāšanai.  

 Projektējot un veicot mazstāvu dzīvojamo namu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumus jāievēro pagasta apbūves noteikumi, ugunsdrošības, sanitārās un vides 
aizsardzības normas; gāzes un elektrības pieslēgšanas noteikumi; darba drošības un 
tehniskie noteikumi.  

 Šo teritoriju ēku pirmajos stāvos pieļaujama tirdzniecība darījuma iestāţu un 
sabiedriskās nozīmes objektu izvietošana ar pašvaldības un attiecīgās ēkas 
iedzīvotāju piekrišanu. 

 Nav pieļaujama daudzdzīvokļu māju būvniecība vai pārbūvēšana, ja tā nav pieslēgta 
centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai.  

 

 

2.3.3.  Lauku apbūves teritorijas ar viensētu, zemnieksētu 
 

Teritorijas plānojumā izdalītas lauku apbūves teritorijas ar viensētām, zemnieksētām- 
teritorijas, kurās primārais ir lauksaimnieciskā raţošana, bet sekundārais- citas atļautās 
izmantošanas. .  
Šajā teritorijā atļauts būvēt savrupmāju un saimniecības ēkas, kā arī celt viesu māju vai 
veidot telpas individuālajam darbam. 
 

2.3.4.  Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas 
 
Smiltenes pagastā netiek plānotas jaunas daudzstāvu dzīvojamās teritorijas, tiek paredzēta 
vienīgi esošo teritoriju labiekārtošana.  

Mērķis  
Primārais zemes izmantošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve ar daudzdzīvokļu namiem 

ar īres vai privātajiem dzīvokļiem, bet sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās 
izmantošanas, kas parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un nerada 
dzīvojamai videi diskomfortu.  
Izmantošana 

 Smiltenes pagasta esošajās daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās vides 
sakārtošanas un labiekārtošanas mērķiem ieteicams izstrādāt šo teritoriju 
detālplānojumus.  
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 Sekundārais šo teritoriju ēku atļautās izmantošanas veids dzīvojamo namu 
pirmajos stāvos ir mazumtirdzniecības un/vai komerciālu pakalpojumu objekti, kā 
arī sabiedriskas nozīmes objektu izvietošana, kas pieļaujama ar pašvaldības un 
attiecīgās ēkas iedzīvotāju piekrišanu.  

 
Apbūve 

 Detālplānojumi izstrādājami atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2004. 
noteikumiem Nr. 883.  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 
vadoties pēc pašvaldības sastādītā darba uzdevuma detālplānojuma 
izstrādāšanai.  

 Projektējot un veicot daudzstāvu dzīvojamo namu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumus jāievēro Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211- 98 
“Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”.  

 Jaunas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas Smiltenes pagasta 
teritorijas plānojumā nav paredzētas.  

 Projektējot un veicot daudzstāvu dzīvojamo namu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumus jāievēro pagasta apbūves noteikumi; būvnormatīvi, kuri iekļauti LBN 
000- “Būvnormatīvu sarakstā”; ugunsdrošības, sanitārās un vides aizsardzības 
normas; gāzes un elektrības pieslēgšanas noteikumi; darba drošības un tehniskie 
noteikumi.  

 
 
 
2.4. Jauktas sabiedriskās nozīmes un darījuma objektu apbūves teritorijas  

 

Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un plānotās sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
teritorijas. Plānotās teritorijas izdalītas, lai paredzētu (rezervētu) ciemu centros teritorijas 
šādai nekomerciālai apbūvei iedzīvotāju labklājībai. 
Mērķis 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā sabiedriskās nozīmes apbūves teritorijas 
izdalītas ar mērķi nodrošināt valsts un pašvaldības, sabiedrisko organizāciju 
sociālās un apkalpojošās sfēras nekomerciālu apbūvi.  

 Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorija izdalīta ar mērķi, veidot 
harmonisku un pievilcīgu komerciālo un nekomerciālo apbūvi iedzīvotāju 
labklājībai Kalnamuiţas un Brutuļu ciemos, nodrošinot šo apbūves teritoriju 
saglabāšanu un tālāku attīstību. 

Izmantošana 
 Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas nozīmē zemesgabalus, kur 

primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo 
sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver valsts un pašvaldības, reliģijas, 
izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, sakaru, sporta, 
tirdzniecības un pakalpojumu, viesnīcu, viesu māju iestāţu ēku izvietošanu.  

 Sekundārais izmantošanas veids- daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūves. Uz 
dzīvojamām mājām attiecināmi dzīvojamās apbūves teritorijas noteikumi.  

Apbūve 
 Esošo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritoriju ievērojamu pārmaiľu 

gadījumā Smiltenes pagasta pašvaldība var pieprasīt izstrādāt detālplānojumu.  
 Izvietojot objektus, jāveicina servisa attīstība un jānodrošina sakopta vide. 

Būvējot vai ierīkojot jaunus sabiedriskas nozīmes objektus, jāparedz 
uzbrauktuves invalīdu un bērnu ratiľiem.  
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2.5. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas 

 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma sadaļā jaukto raţošanas un tehniskās apbūves teritoriju 
primārajos zemes izmantošanas veidos ir iekļauti lauksaimnieciskās raţošanas un servisa 
objektu teritorijas, rūpnieciskās raţošanas objektu un komunālās apbūves teritorijas. 
Tas sevī ietver hidrotehnisko būvju, inţeniertehnisko komunikāciju, garāţu, autoservisu, 
degvielas uzpildes staciju (DUS), transformatoru ēku, telekomunikāciju apkalpes un sadales ēku 
esošās un plānotās teritorijas.  
 

 
Mērķis 
Teritoriju parādīšanas mērķis ir iespēja plānot apbūves teritoriju loģisko izvietojumu un 
iespējas. 
 
Izmantošana   
Teritorijas izmantošana pieļaujama tikai tehniskās apbūves izvietojumam, tikai kā 
palīgizmantošana- dzīvoklis vai birojs.   
Būvniecības un būtisku pārmaiľu veikšanas gadījumā esošajās tehniskās un hidrotehniskās 
apbūves teritorijās Smiltenes pagasta pašvaldība var pieprasīt izstrādāt detālplānojumu šai 
teritorijai.  
Apbūve 

 Detālplānojumi izstrādājami atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem 
Nr. 883.  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, vadoties pēc 
pašvaldības sastādītā darba uzdevuma detālplānojuma izstrādāšanai.  

 Rekonstruējot esošās ēkas tehniskās apbūves teritorijās, paaugstinātas 
arhitektoniskās kompozīcijas un apdares prasības tiek noteiktas objektiem, kuri 
skatāmi no valsts nozīmes ceļiem, kultūras un dabas pieminekļiem, ciemu ielām, 
izľemot gadījumu, ja tiek ierīkoti skatu aizsedzoši koku un krūmu stādījumi.  

 Projektējot un būvējot ēkas un būves, jāievēro pagasta apbūves noteikumi; 
būvnormatīvi, ugunsdrošības, sanitārās un vides aizsardzības normas; gāzes un 
elektrības pieslēgšanas noteikumi; darba drošības un tehniskie noteikumi.  

 

 

2.6. Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas 

 

2.6.1. Valsts autoceļu teritorijas 
 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi parādīti atbilstoši esošajai situācijai 
(skat. tabulu un karti Smiltenes pagasta pašreizējās teritorijas izmantošana). Jaunas 
teritorijas plānojumā valsts autoceļiem netiek paredzētas, jo „Valsts autoceļu tīkla 
saglabāšanas un attīstības nacionālā programma 2000.-2015.” neparedz jaunu autoceļu 
būvniecību Smiltenes pagastā. 
Smiltenes pagasta teritoriju šķērso vairāki nozīmīgi autoceļi: 

1.  P18 Valmiera – Smiltene – 3.tehniskā kategorija 
2.  P24 Smiltene – Valka – 4.tehniskā kategorija 
3.  P25 Smiltene – Strenči – 4.tehniskā kategorija 
4.  V243 Blome – Birzuļi – Palsmane – 4.un 5.kategorija 
5.  V244 Smiltene – Mēri – Lobērģi – 5.kategorija 
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Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļu zemes josla šādā minimālajā 
platumā: 
 3.kategorijas ceļiem    27 m 
 4.kategorijas ceļiem 22 m 
 5.kategorijas ceļiem 19 m 
Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas valsts autoceļu 
aizsargjoslas no ceļa ass uz abām pusēm (skat. 2.6. tabulā). 

2.6. tabula 
Valsts autoceļu aizsargjoslas 

  

Ceļa Nr. Nosaukums Ceļa kategorija Aizsargjosla (m) 

P 18 Valmiera – Smiltene 3. 60 m 

P 24 Smiltene – Valka 4. 30 m 

P 25 Smiltene – Strenči 4. 30 m 

V243 Blome– Birzuļi - Palsmane 4. un 5. 30 m 

V244 Smiltene-Mēri-Lobērģi 5. 30 m 

 
Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi izdalīti, lai skaidri parādītu to 
rezervēto teritoriju, ieskaitot ceļa nodalījuma joslu un aizsargjoslu, līdzās citiem zemes 
izmantošanas veidiem. 
Izmantošana 

 Valsts autoceļu izmantošanu, aizsardzību un darbību uz tiem nosaka likums “Par 
autoceļiem” (11.03.1992., grozījumi 25.11.2005.), “Būvniecības likums” 
(10.08.1995.) un “Ceļu satiksmes likums” (01.10.1997., grozījumi 15.12.2005.). 

 Saskaľā ar likumu „Par autoceļiem” 2.un 4.pantu, valsts autoceļu un to zemes ar 
visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, 
kas nodots Valsts ceļu dienesta īpašumā un izmantojami transportlīdzekļu satiksmei 
ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem 

 Valsts autoceļu aizsardzību nosaka „Aizsargoslu likums”, no 97.03.11 un MK 
Noteikumi Nr.162 no 01.10.04 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

 Noteikumi nr. 446 “Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” (23.10.2001.) nosaka 
prasības valsts, pašvaldību, uzľēmumu un māju autoceļu tīklā veicamiem darbiem, 
prasības autoceļu būvprojektēšanas sagatavošanai, autoceļu būvprojektēšanai, 
būvdarbiem un autoceļu pieľemšanai ekspluatācijā, kā arī prasības valsts, 
pašvaldību, uzľēmumu un māju autoceļu uzturēšanai. 

 Pasaţieru pārvadāšanā jāievēro MK Noteikumi Nr.84 no 02.26.02 „Pasaţieru 
regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un 
atļauju izsniegšanas kārtība.” 

Aizsargjoslas 
Gar autoceļiem papildus „Aizsargjoslu likuma” 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi 
aprobeţojumi: 

 Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un 
negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, 
kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu 
rekonstrukcijai. 

 Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi: 
pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem - teritoriju plānojumos likumā noteiktajā 
kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas 
robeţa) un būvlaidi - līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei. 

 lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir:  
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II kategorijas ceļiem - 100 metru, 
III kategorijas ceļiem - 60 metru, 
IV un V kategorijas ceļiem - 30 metru. 

Lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, aizsargjoslās 
gar autoceļiem aizliegts: 

 30 m joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to 
rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas 
uzsākšanas, kā arī ieaudzēt meţu bez saskaľošanas ar autoceļu īpašnieku; 

 bez autoceļu īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteľu 
ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izľemot 
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos zemes apstrādes darbus. 

 

2.6.2. Pašvaldības autoceļu teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā pašvaldību autoceļi parādīti atbilstoši esošajai 
situācijai (skat. Karti Smiltenes pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). Plānojumā 
jaunas teritorijas pašvaldību autoceļiem netiek paredzētas. Izľēmums varētu būt plānotās 
savrupmāju teritorijas, kur jaunie autoceļi varētu parādīties izstrādājot detālplānojumus. 

 
Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma pagasta nozīmes autoceļi izdalīti, lai skaidri parādītu 
to rezervēto teritoriju, ieskaitot aizsargjoslu, līdzās citiem zemes izmantošanas veidiem. 
 
Izmantošana 

 Saskaľā ar likumu „Par autoceļiem” 2. un 4.pantu pašvaldību autoceļi un to 
zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Smiltenes 
pagasta īpašums un izmantojams transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, 
normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. 

 Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka Autoceļu 
likums (grozījumi 25.11.2005.), “Ceļu satiksmes likums” (01.10.1997., grozījumi 
15.12.2005.). Aizsargjoslu noteikšanā jāvadās no „Aizsargjoslu likuma” un MK 
noteikumiem Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (04.10.2001.)  

Aizsargjoslas 
 Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu 

un negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un 
drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un 
autoceļu rekonstrukcijai. 

 lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 
II kategorijas ceļiem - 100 metru, 
III kategorijas ceļiem - 60 metru, 
IV un V kategorijas ceļiem - 30 metru. 

 Aizsargjoslās gar autoceļiem papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti  
šādi aprobeţojumi: 
1) lai  nodrošinātu  autoceļa  pārredzamību  un  transportlīdzekļu   satiksmes   
drošību, aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts: 
a) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves,  
par  to rakstveidā  neinformējot   autoceļa   īpašnieku   divas   nedēļas   pirms   
koku  ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt meţu bez saskaľošanas ar autoceļa 
īpašnieku, 
b) bez  autoceļa  īpašnieka  atļaujas  veikt  jebkurus  būvniecības  un  derīgo  
izrakteľu ieguves   darbus,   kā   arī   grunts    rakšanas    un    pārvietošanas    
darbus,    izľemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus; 

Pašvaldības ceļu un ielu zemes nodalījuma joslas, zeme ir pašvaldības īpašumā un šajā joslā 
aizliegts veikt jebkādus darbus bez pašvaldības atļaujas. 
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2.6.3. Pārējo autoceļu un stāvlaukumu teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi un auto stāvlaukumi parādīti kartē 
Smiltenes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, atbilstoši esošai situācijai. 
Smiltenes pagastā atrodas Latvijas Valsts Meţu Auztrumvidzemes meţsaimniecības 
uzľēmuma ceļš: Brutuļu ceļš – 1.3 km garš, kuram 2020. gadā paredzēta rekonstrukcija.  
Kalnamuiţā Smiltenes tehnikuma teritorijā ir izveidotas vairākas autostāvvietas, tuvākajā 
nākotnē nav paredzēta to rekonstrukcija. Ceļu sazarojuma tīkls Kalnamuiţas centrā ir 
samērā labā tehniskā stāvoklī, tuvākajā nākotnē nav paredzēts ceļu kapitālremonts.  
 
Mērķi 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi, auto stāvlaukumi parādīti, lai 
informētu par to atrašanās vietu un izmantošanas nosacījumiem. 
Izmantošana 

 Saskaľā ar likumu „Par autoceļiem” 2. un 4.pantu māju un uzľēmumu ceļi un to 
zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir attiecīgās 
juridiskās vai fiziskās personas īpašums un izmantojams transportlīdzekļu 
satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. 

 Māju un uzľēmumu ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka likums 
„Par autoceļiem” (02.04.1992.) un „Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.), kā arī 
Satiksmes ministrijas pavēle Nr.52 „Par pagastu, uzľēmumu un māju ceļu 
būvniecības, remonta un uzturēšanas pārraudzības nolikuma apstiprināšanu”. 

 
 

2.6.4. Gājēju un veloceliņu teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā nākotnē tiek paredzēts izveidot gājēju un 
velosipēdu celiľus uz Brutuļiem un veloceliľu uz Kamaldiľu, pamatojoties uz to, ka 
Smiltenes pagastā strauji attīstās tūrisma pakalpojumu piedāvājumu klāts, kā arī Smiltenes 
pilsētas tiešais tuvums, kas tās iedzīvotājiem ļauj izmantot aktīvai atpūtai Smiltenes pagasta 
gājēju un velosipēdu celiľus. Plānojums paredz veloceliľa izbūvi arī perspektīvajam 
Smiltenes pilsētas apvedceļam- esošajam autoceļam V243 Blome- Birzuļi- Palsmane.  
 
Mērķis 
Teritorijas plānojumā paredzēt tuvākajā perspektīvā gājēju un velosipēdu celiľu teritorijas 
projektēšanu un izbūvi, dodot iespēju to izvirzīt arī uz lielākā mēroga projektiem. 
Izmantošana 

 Gājēju un velosipēdu celiľu teritorijas tiek plānotas gan vietējo iedzīvotāju 
ērtībām, gan arī reģiona tūristu, velotūristu piesaistei, vienlaikus paaugstinot 
drošību uz valsts un pašvaldības autoceļiem 

 Būvējot gājēju un velosipēdu celiľus, jāuzstāda norādes un zīmes, kas lieliski 
varētu kalpot arī kā tūrisma informācijas zīmes. 

 

 

2.7. Inženiertehniskās apgādes objektu apbūves teritorijas 
 

2.7.1. Elektrolīniju un to būvju teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā (skat. kartē Smiltenes pagasta pašreizējā teritorijas 
izmantošana) parādītas 20 kV elektrolīnijas un transformatori atbilstoši esošai situācijai. 
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Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā elektrolīniju un to būvju teritorijas parādītas, lai 
informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslu un to izmantošanas noteikumiem. 
 
Izmantošana 

 Šo teritoriju izmantošana paredzēta elektrolīniju u to būvju izvietošanai 
 Elektrolīniju un to būvju teritorijās iespējama arī telekomunikāciju līniju un būvju 

izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī autoceļu teritorijās vai zem tām, kā arī 
šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju un telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 
nepieciešami iesaistīto pušu saskaľojumi būvniecībai, ja tiek skārta kāda no 
iepriekšminētajām teritorijām. 

Aizsargjoslas 
Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek 
noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. 
Smiltenes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem saskaľā ar 
„Aizsargjoslu likumu” (16. pants).  
 
Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumi Nr.982. „Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”  nosaka aprobeţojumus ap sekojošiem sadales tīkla 
objektiem: 

 20 kV elektrolīnijas trase meţu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir 
vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 
teritorijās. 20kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass. 

 0,4kV elektrolīnijas trase meţu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV 
elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 
6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un 
ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 

 Aizsargjosla gar elektrisko kabeļu līnijām noteikta 1metra attālumā no kabeļu 
līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1metra attālumā ārpus šo iekārtu 
noţogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas 
virsma 

 elektrolīniju trases meţos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases 
no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju 
trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā 
stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 2 metrus platā joslā 

 jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS 
„Latvenergo” tīklam notiek saskaľā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes 2005.gada 14.decembra lēmumā Nr.302 apstiprinātiem 
„Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

 
Energoapgādes komersantu tiesības un pienākumi: 
 

 saskaľā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1) Jaunu energoapgādes komersanta 
objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru 
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam, saskaľā ar šā likuma 24.pantu 

 Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaľot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaľošanas 
procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek 
izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, 
tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem: 
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1. energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detaļplānojumā; 

2. energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robeţās; 
3. vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 

energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā 
daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

4. citos likumos noteiktajos gadījumos 
 

 Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta 
rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. 
Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaľā ar šā likuma 24.pantu, 
ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai 
aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizľemtā zemes platība. 

 Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta 
paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms 
darbu uzsākšanas.  

 Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, 
attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzľēmuma objektus. (2) Servitūta tiesības 
realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar 
vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 

 
Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem papildus šā likuma 35. pantā minētajiem 

aprobeţojumiem tiek noteikti šādi aprobeţojumi: 
 aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; 
 aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; 
 aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu 

laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un 
mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku 
pulcēšanos; 

 aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar 
triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju 
izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 

 aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves 
bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas; 

 aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteľu iegūšanas, iekraušanas un 
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un 
meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt 
lauksaimniecības kultūras; 

 aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot kuģu, 
liellaivu un peldošu celtľu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un 
tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdensdzīvniekus un iegūt ūdensaugus 
ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot dzirdinātavas; 

 aizliegts skaldīt ledu; 
 aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības 

tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas pārsniedz 4,5 m; 
 aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs dziļāk par 0,45 m, 

kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku; 
 aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju appludināšanu uz laiku; 
 aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzľēmuma darbiniekus, 

kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas 
vai to seku likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā, 
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 darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada 
prms darbu sākšanas jāsaskaľo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju ( MK 2006. 
gada noteikumu Nr.982. 11. punkts),  

 veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic 
pēc saskaľošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Veicot darbus augstsprieguma ( 
330, 110 kV) EPL aizsargjoslā, tie jāsaskaľo ar AS “Augstsprieguma tīkls” , bet 
darbus veikšana vidsprieguma ( 20, 10kV) un zemsprieguma ( o.40kV) EPL 
aizsargjoslā jāsaskaľo ar AS “Latvenergo” ST Ziemeļu reģions. 

 
 
Veicot apūdeľošanas grāvju un drenāţas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot noţogojumus 
un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm. 
Koku un krūmu audzēšana elektrisko tīklu trasēs pieļaujama ar elektrisko tīklu īpašnieka 
rakstveida atļauju. 
 
Elektroenerģijas apgādes uzľēmumi, kuriem saskaľā ar likumu „Par uzľēmējdarbības 
regulēšanu enerģētikā” (06.09.1995., grozījumi 10.01.1997; 07.05.1997; 11.06.1997) ir 
nepieciešama licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem 
bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobeţojumu. 
 

2.7.2. Telekomunikāciju un to būvju teritorijas  

 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju teritorijās parādīti 
telekomunikāciju starpcentrāļu kabeļi (skat. kartē Smiltenes pagasta pašreizējā teritorijas 
izmantošana) atbilstoši esošajai situācijai. 
 
Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju teritorijas parādītas, 
lai informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslu un to izmantošanas nosacījumiem. 
 
Izmantošana 

 Šo teritoriju izmantošana paredzēta telekomunikāciju līniju un būvju izvietošanai, 
t.sk. arī mobilo sakaru nodrošināšanai. 

 Telekomunikāciju un to būvju teritorijās iespējama arī elektrolīniju un to būvju 
izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī autoceļu teritorijās vai zem tām, kā arī 
šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju, telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 
nepieciešama iesaistīto pušu saskaľojumi būvniecībai, ja tiek skarta kāda no 
iepriekšminētajām teritorijām.  

 
Aizsargjosla 
Smiltenes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām saskaľā ar 
„Aizsargjoslu likumu” 14. pants, MK noteikumi Nr.465 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar 
telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika” (19.08.2003.). 
 Aizsargjoslām gar sakaru līnijām ir šāds minimālais platums: 

 Gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas telekomunikāciju līnijām – zemes 
gabals un gaisa telpa telekomunikāciju līniju augstumā, ko norobeţo nosacītas 
vertikālās plaknes telekomunikāciju līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā no 
pazemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass. 

 ap virszemes un pazemes telekomunikāciju sakaru kabeļu līniju 
neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem – zemes gabals un gaisa telpa 
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sakaru līnijas augstumā, ko norobeţo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 m 
attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļľojuma robeţas; 

 stigām meţu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m – 
2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 

 stigām meţu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m – 3,5 
m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 

 vietās, kur iespējami bieţi koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt 
mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā sakaru līnijas pusē. Atsevišķi koki 
vai koku grupas, kas aug stigas malā, jānocērt, jā to augstums ir lielāks nekā 
stādījumu vidējais augstums. 

 Ja gaisvadu līnija šķērso parkus, dārzus, pēc savstarpējās vienošanās ar 
attiecīgiem uzľēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku 
stigas platumu 

 Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām, 
izstrādā Satiksmes ministrija. 

Papildus Aizsargjoslu likuma 35.pantā minētajam bez izpildāmo darbu projekta, kas 
rakstveidā saskaľots ar telekomunikāciju līnijas vadītāju, aizsargjoslās gar telekomunikāciju 
līnijām aizliegts: 

 veikt jebkādus celtniecības, montāţas un spridzināšanas darbus, kā arī zemes 
darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku; 

 izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, 
zemes paraugu ľemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

 stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, 
lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 

 zem gaisvadu telekomunikāciju līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas 
kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas; 

 nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros 
ieguldīti telekomunikāciju kabeļi vai uzstādītas telekomunikāciju līniju statnes, 
kabeļu kastes un sadales kārbas (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis 
telekomunikāciju līnijas un iekārtas pēc saskaľošanas ar to valdītāju); 

 apbērt vai salauzt mērstabiľus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes 
kabeļu trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs 
skābju, sāļu un sārmu notekas; 

 atvērt telekomunikāciju līniju neapkalpojamo pastiprinātājpunktu, mikroviļľu 
līniju, telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju 
un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un 
iekārtas neapkalpo, pieslēgties telekomunikāciju līnijām un iekārtām; 

 veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un 
iekārtu bojājumus; 

 rokot zemi lietot lauţľus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus; 
 apbērt ar zemi vai būvmateriāliem telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas 

kabeļu kastu, lūku vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiľus 
pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās telekomunikāciju līnijas un 
iekārtas bez iepriekšējas saskaľošanas ar to valdītāju. 

 

 

2.7.3. Ūdens apgādes un to būvju teritorijas  

 

Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā parādīti 2 ūdenstorľi - Kalnamuiţā un Brutuļos 
(skat. kartē pagasta pašreizējā izmantošana). Tuvākajā nākotnē projekta 800+ ietvaros 
paredzēts Kalnamuiţā uzstādīt atdzelţošanas iekārtas. 
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Mērķis 
 Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā ūdensapgādes un to būvju teritorijas 

izdalītas ar mērķi aizsardzības nodrošināšanai un plānot jaunas apbūves 
teritorijas. 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā dzeramā ūdens artēziskie urbumi izdalīti 
ar mērķi, lai pagasta iedzīvotājus nodrošinātu ar kvalitatīviem dzeramā ūdens 
resursiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Izmantošana 
 Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams likvidēt 

(tamponējot), nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību.  
 Urbumu   likvidāciju  drīkst   veikt   uzľēmējsabiedrība,   kurai   ir    Valsts  
      ģeoloģijas dienesta izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai. 

 Katram ūdens apgādes urbumam jābūt urbuma pasei un ja ūdens patēriľa 
apjoms pārsniedz 10 m3 diennaktī un urbumu izmanto vairāk kā 50 personas, 
nepieciešama Reģionālās vides pārvaldes ūdens lietošanas atļauja. 

 Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes sistēmu projektēšanu vai esošo sistēmu 
rekonstrukciju, nodrošināt MK noteikumu Nr.38 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (01.02.2000., 
grozījumi Nr.1035 2.12.2004.). 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka ap izmantojamiem dzeramā 
ūdens artēziskajiem urbumiem tiek noteikta stingra reţīma 30 metrus plata 
minimālā aizsargjosla saskaľā ar MK noteikumiem Nr.8 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ľemšanas vietām noteikšanas metodika” un ir saistošas šajos noteikumos 
minētās aizsardzības prasības. 

 Artēziskā ūdens kā vērtīga resursa ilgtspējīgas izmantošanas, kā arī urbumu 
ierīkošanas dārgo izmaksu dēļ būtu nepieciešams apzināt vai precizēt visu 
Smiltenes pagastā esošo artēzisko aku urbumu tehnisko un efektivitātes stāvokli, 
lai būtu iespējams noskaidrot šo urbumu tālāko izmantošanu. 

Aizsargjoslas 
 Aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 

saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi 
uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne 
mazāk kā uz 25 gadiem). 

 Ap ūdens ľemšanas vietām nosaka stingra reţīma, kā arī bakterioloģisko un 
ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai 
dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji 
(fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un 
novērsta notekūdeľu infiltrācija un ūdens piesārľošana. 

 Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ľemšanas vietām aprēķina, ľemot vērā 
ūdens ľemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriľu. 

 Ja centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots gruntsūdeľu (neaizsargāts) ūdens 
horizonts vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metode, stingrā 
reţīma aizsargjoslu aprēķina tā, lai nodrošinātu ūdens filtrācijas laiku no 
aizsargjoslas robeţas līdz ūdens ieguves urbumiem ne mazāku par gadu. 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojums nosaka, ap izmantojamiem dzeramā 
ūdens artēziskiem   urbumiem   tiek   noteikta  stingra  reţīma  10  metru  plata  
minimālā aizsargjosla saskaľā ar MK noteikumiem Nr.43 “Aizsargjoslu ūdens 
ľemšanas vietām noteikšanas metodika” un ir saistošas šajos noteikumos 
minētās aizsardzības prasības 

 Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām, 
izstrādā Veselības ministrija pēc saskaľošanas ar Vides ministriju. 
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(2002.gada 21.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 23.07.2003.) 

 

2.7.4. Notekūdeņu un to būvju teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā notekūdeľu būvju (t.sk. attīrīšanas iekārtu) 
teritorijas un kanalizācijas notekūdeľu cauruļvadi izdalīti atbilstoši esošajai situācijai.  
Brutuļos kopš 1984.g. darbojas SIA NKUP Smiltenes bioloģiskā notekūdeľu attīrīšanas 
iekārta „Abuls”, kas plānota projekta „800+” ietvaros rekonstruēt. Pašlaik notekūdeľu 
attīrīšanas iekārtas darbojas ar jaudu 20 un vairāk m³ dienā. Smiltenes pagastā notekūdeľi 
tiek attīrīti Smiltenes tehnikumam, Kalnamuiţai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Brutuļi”, 
kā arī Smiltenes pilsētai. Uzľēmuma iekārtu darbībā nav gaisa piesārľojuma avotu. Vides 
ministrijas atļauja Nr.157 B kategorijas piesārľojošai darbībai izsniegta līdz 2009.g. 
31.decembrim. 
 
Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā notekūdeľu un to būvju teritorijas izdalītas ar mērķi 
nodrošināt esošo un plānoto apbūves teritoriju aizsargāšanu un apkalpošanu. 
 
Izmantošana 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka ap attīrīšanas ietaisēm tiek 
noteikta aizsargjosla visā notekūdeľu attīrīšanas ierīču un būvju izdalītajā 
teritorijā, kurā ir spēkā aprobeţojumi atbilstošu Aizsargjoslu likumam. 

 Aizsargjoslu noteikšanā gar ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem Smiltenes 
pagastā jāievēro MK noteikumi Nr.198 “Noteikumi par ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku” 
(29.05.1998.). 

 Atbilstoši MK noteikumiem Nr.365 “Noteikumi par  notekūdeľu  dūľu  un to 
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”( 20.08.2002). 

 Atbilstoši MK noteikumiem Nr.  34  “  Noteikumi  par  piesārľojošo  vielu emisiju 
ūdenī” ( 22.01.2002.). 

 Ievērot MK noteikumus Nr.626 “Noteikumi par piesārľojošas darbības izraisīto 
smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobeţo šo smaku 
izplatīšanos” (27.07.2004.)  

 Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.155 „Noteikumi par ūdens lietošanas 
atļaujām” nosaka ierīkot un regulāri aizpildīt kanalizācijas sistēmas tehniskās 
pases 

 Pagasta pašvaldībai un SIA NKUP Smiltene Attīrīšanas iekārtā „Abuls” nodrošināt 
attīrīšanas ietaišu bioloģisko apauguma izľemšanu un kanalizācijas notekūdeľu 
septiku tīrīšanu pagasta apkalpotajās vietās. 

Aizsargjoslas 
 Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 
nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 
 Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds minimālais platums: 

gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem – 5 m katrā pusē no cauruļvada 
malas 
gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 m katrā pusē no cauruļvada malas. 

 Aizsargjoslu noteikšanā gar ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem Smiltenes 
pagastā jāievēro MK noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku” (29.05.1998.). 

 
Aprobežojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
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Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem papildus šā likuma 35. pantā 
minētajiem aprobeţojumiem tiek noteikti šādi aprobeţojumi: 
 aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem; 
 aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet 

kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 
 aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu. 

 

2.7.5. Siltumtīklu teritorijas 

 

Smiltenes pagastā ir tikai viena siltumtrase Kalnamuiţā, kas apgādā ciema sabiedriskās un 
dzīvojamās ēkas. Nesen veikta katlumājas, siltumtrases rekonstrukcija, kas nodrošina 
kvalitatīvu apkuri Kalnamuiţas ēkām. 
 
Mērķis 
Siltumtrases teritorija tiek paredzēta ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu apkuri Kalnamuiţas 
teritorijā un nodrošināt pārējo tuvāko objektu pieslēgšanu. 
 
Izmantošana 
Smiltenes pagastā siltumtrase paredzēta apkures nodrošināšanai un siltā ūdens padevei, 
regulāri to apsekojot un nepieciešamības gadījumā rekonstruējot. 
 
Aizsargjoslas 
Smiltenes pagastā ir jāievēro siltumtīklu aizsargjoslas saskaľā ar „Aizsargjoslu likumu” (17. 
pants). Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības siltumtīkliem, to iekārtām un 
būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un 
drošību.  
Aizsargjoslām gar siltumtīkliem ir šāds minimālais platums: 

 gar siltumtrasēm kanālos vai tuneļos - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobeţo 
nosacītas vertikālas plaknes 2 metru attālumā katrā pusē no kanāla vai tuneļa 
ārmalas; 

 gar bezkanālu siltumtrasēm zemē - zemes gabals, kuru aizľem šīs iekārtas un 
kuru norobeţo nosacītas vertikālas plaknes 5 metru attālumā katrā pusē no 
apvalka ārmalas; 

 ap siltumvadiem gaisā, sadales iekārtām un siltuma punktiem - zemes gabals un 
gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu noţogojuma vai to 
visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 

 Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslu gar siltuma tīkliem, izstrādā 
Ekonomikas ministrija. 

 
Aprobežojumi aizsargjoslās gar siltumtīkliem 
Aizsargjoslās gar siltumtīkliem papildus šā likuma 35. pantā minētajiem aprobeţojumiem 
tiek noteikti šādi aprobeţojumi: 

 aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas siltumtīkliem; 
 aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
 aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem; 
 aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas, koroziju izraisošas vielas un degvielu; 
 aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt siltumtīklu appludināšanu un gruntsūdens 
līmeľa paaugstināšanos; 
 bez iepriekšējas saskaľošanas ar siltumtīklu īpašnieku siltumtīklu aizsargjoslā 
aizliegts :  

- celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un 

- būves, kā arī jebkuras komunikācijas; 
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- veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, kā arī veikt grunts planēšanu ar  
tehniku; 

- veikt citus darbus, kas traucē siltumtīklu apkalpošanu un var tos bojāt. 
Siltumenerģijas apgādes uzľēmumi izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar 
siltumtīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobeţojumu. 

 

 

 

2.8. Lauksaimnieciskās ražošanas un servisa objektu apbūves teritorijas  
 
Līdzās esošajām teritorijām paredzētas arī plānotās lauksaimnieciskās raţošanas un servisa 
objektu apbūves objektu apbūves teritorijas (skatīt kartē Smiltenes pagasta teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana). 
 
Mērķis 

 Paredzot jaunas lauksaimnieciskās raţošanas un servisa objektu teritorijas tiek 
sprausts mērķis – veicināt uzľēmējdarbības attīstību pašvaldībā. 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā lauksaimnieciskās raţošanas un servisu 
objektu apbūves teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt un veicināt Smiltenes 
pagastā esošo lauksaimnieciskās raţošanas, pārstrādes un servisa attīstību, lai 
paaugstinātu vietējās lauksaimniecības produkcijas pievienoto vērtību un 
nodrošinātu servisa pakalpojumus Smiltenes pagasta teritorijā. 
 

Izmantošana 
 Esošo darījumu objektu apbūves teritoriju ievērojamu pārmaiľu gadījumā 

Smiltenes pagasta pašvaldība var pieprasīt izstrādāt detālplānojumu. 
 Teritorija izmantojama lauksaimnieciskās produkcijas raţošanas, kā arī 

lauksaimniecības pārstrādes un pirmapstrādes uzľēmumu veidošanai. 
 Teritorija izmantojama lauksaimniecības tehnikas, mehānisko darbnīcu, 

noliktavu, garāţu un kalšu uzturēšanai. 
 Teritorijas izmantojama komunālās apkalpes vajadzībām – katlu māju, 

hidrotehnisko būvju, degvielas uzpildes staciju, transformatora ēku, 
telekomunikāciju apkalpes ēku un notekūdeľu attīrīšanas ietaišu uzturēšanai. 
 

Apbūve  
 Darījumu iestāţu apbūves teritorijā aizliegts celt dzīvojamās ēkas.  
 Izvietojot objektus, jāveicina servisa attīstība un jānodrošina sakopta vide. 
 Projektējot un būvējot ēkas un būves, jāievēro pagasta apbūves noteikumi; 

būvnormatīvi, kuri iekļauti LBN 00-“Būvnormatīvu sarakstā”; ugunsdrošības, 
sanitārās un vides aizsardzības normas; gāzes un elektrības pieslēgšanas 
noteikumi; darba drošības un tehniskie noteikumi.  

 Rekonstruējot esošās lauksaimnieciskās raţošanas un servisa objektu ēkas, 
paaugstinātas arhitektoniskās kompozīcijas un apdares prasības tiek noteiktas 
objektiem, kuri skatāmi no valsts nozīmes ceļiem, kultūras un dabas 
pieminekļiem, ciemu ielām, izľemot gadījumu, ja tiek ierīkoti skatu aizsedzoši 
stādījumi. 

 Lauksaimnieciskās raţošanas un servisa objektu apbūves teritorijā aizliegts celt 
dzīvojamās ēkas. 

 Detālplānojumi jāizstrādā atbilstoši MK 19.10.2004. noteikumiem Nr. 883.  
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, vadoties pēc pašvaldības 
sastādītā darba uzdevuma detaļplānojumu izstrādei. 
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Smiltenes pagastā daţās saimniecībās tiek plānoti jauni lauksaimnieciskās raţotnes objekti 
(skat. Kartē Smiltenes pagasta plānotā un atļautā izmantošana).  
Īpašumā „Kamaldas” Nr.94800030245 nepieciešams būvēt dziļurbuma aku, lai nodrošinātu 
raţotni ar kvalitatīvu ūdeni. Paredzēts būvēt koksnes ţāvēšanas kameras un zāģmateriālu 
noliktavu, kā arī paplašināt esošās siltumnīcas. Īpašumā „Kalna Tomēni” Nr. 94805030122 
paredzama organisko mēslu glabātuves izbūve un modernizācija, lai būtu iespējams 
organiskos mēslus pārvērst biogāzē. 

 

2.9. Tūrisma, sporta un rekreācijas teritorijas    
 
Tūrisma, sporta un rekreācijas objektu teritorijās primārais būvju izmantošanas veids ir ar 
tūrismu, sportu, atpūtu, kultūru saistītā apbūve ( tā sevī ietver viesu mājas, moteļus, 
kempingus, sporta būves un laukumus, atrakciju un rotaļu laukumus, slēpošanas trases, 
auto un moto trases, slēpošanas trases, kafejnīcas, bārus, kioskus u.c. analoga rakstura 
objektus), bet sekundārais- cita atļautā izmantošana.  
 
2.9.1. Sporta teritorijas 
 
Smiltenes pagasta teritorijā atrodas Smiltenes pilsētas „Sporta komplekss pie Tepera ezera”, 
kas sastāv no kartodroma, sporta stadiona, 2 tenisa laukumiem, sporta spēļu laukuma un 
asfaltēta laukuma.  
 
2.9.2. Īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
 
Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un objektos ietilpst dabas rezervāti, 
dabas liegumi, dabas pieminekļi, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un īpaši 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti.  
 
Valsts un vietējās nozīmes dabas pieminekļu teritorijās zemes izmantošana notiek atbilstoši 
pastāvošajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.415. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (09.08.2003, grozījumi 26.10.2004; 
08.11.2005). Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” (11.03.1992., papildinājumi 01.06.1993; grozījumi 02.12.1993; 11.08.1998; 
15.11.2001; 06.11.2003; 28.04.2005 ), un Ministru Kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi 
par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma 
tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu” (26.08.2003.). Aizsardzības zonas un to 
uzturēšanas reţīmu nosaka atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
apstiprinātam aizsardzības zonas projektam. Aizsardzības zonu projektus izstrādā pēc 
inspekcijas, pašvaldības, pieminekļa īpašnieka, zemes īpašnieka vai citas ieinteresētas 
personas pasūtījuma.  
 
Smiltenes pagasta teritorijā atrodas sekojoši īpaši aizsargājamie valsts nozīmes dabas 
pieminekļi:  Jaunais parks Kalnamuiţā, diţkoks parastā goba pie ēkas Kalnamuiţa 6, 
apkārtmērs 4.11 m,  trīs diţkoki – Vēsku priede, Alkāsu liepa, Zauskas priede, no kuras 
palicis fragments, kas vērojams Valmieras-Smiltenes ceļa posmā.  
Smiltenes pagastā atrodas vairāki nozīmīgi valsts un vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras 
un arhitektūras pieminekļi.  

 
Mērķis 

 Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti tiek izveidoti, aizsargāti un 
apsaimniekoti, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību, saglabātu 
kultūrvēsturiskos pieminekļus, nodrošinātu zinātniskos pētījumus un vides 
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pārraudzību, saglabātu tās sabiedrības atpūtai, izglītošanai, audzināšanai, attīstītu 
tūrisma attīstību pagasta teritorijā. 
 Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi saglabāt to 

zinātnisko, kultūrvēsturisko un estētisko vērtību. 
 Teritorijas izdalīšanas mērķis ir aizsardzība un vērtību saglabāšana. 

Izmantošana 
 Zemes, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojamas, 

ievērojot MK noteikumus Nr. 415. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (09.08.2003.). 

 Dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus drīkst izmantot atbilstoši to statusam, 
kas noteikts tiesību aktos 

 Aizsargājamos kultūrvēsturiskos objektos atļauta saimnieciskā darbība un cita 
veida darbība, kas nav pretrunā ar likumdošanu.  

 Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu apsaimniekošana jāveic atbilstoši 
likumam ”Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992 papildinājumi 
01.06.1993; grozījumi 02.12.1993; 11.08.1998; 15.11.2001; 06.11.2003; 
28.04.2005).  

 No pašvaldību budţetiem iedala līdzekļus saimnieciski neizmantojamu vietējas 
nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, saskaľā ar likumu 
„Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.  

 Perspektīvie valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi  Smiltenes pagasta 
teritorijas plānojumā tiek noteikti kā pagasta nozīmes kultūras pieminekļi.  

 Darbības, kas varētu skart projektēto kultūras pieminekļu projektētās 
aizsargjoslas vai kā citādi negatīvi ietekmēt šo objektu vērtību, uzrauga 
Smiltenes pagasta pašvaldība. 

 Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas 
daļas, kā arī sadalīt zemi, jā tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa 
saglabāšana. 

 Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir : 
- ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu 
izmantošanu un saglabāšanu; 
- informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru bojājumu,
  kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim. (Likuma „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību”11.pants)     

 Apbūve 
 Kultūrvēsturisko pieminekļu rekonstrukcija un pārbūve pieļaujama tikai 

saskaľojot to ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.  
 Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, 

ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko 
vērtību. (likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 19.pants). 

 Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas, šo darbu veicējam jānodrošina kultūras 
vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām 
personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus 
objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziľo Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc. (Likuma „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” 22.pants). 

 Attālums starp kultūras pieminekļiem un inţenierkomunikācijām rekonstrukcijas 
situācijā jāpieľem ne mazāks par: 

      - 5 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam; 
      - 2 m līdz pārējām inţenierkomunikācijām 

    Šajos gadījumos jāgarantē speciāla tehnisku pasākumu veikšana celtniecības     
darbu laikā. 

Aizsargjosla 
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Smiltenes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem saskaľā ar likumu „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.). 
 
Aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem paredzētas, lai nodrošinātu dabas pieminekļu 
saglabāšanu un aizsardzību. MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (09.08.2003.) ap dabas pieminekli 
nosaka 10 m platu aizsargjoslu, kā arī aizsargjoslu 10 m rādiusā ap īpaši aizsargājamiem 
kokiem (mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeľiem. 
Aizsargjoslā aizliegts: 

 veikt jebkādu saimniecisko un cita veida darbību; 
 ierīkot atpūtas vietas; 
 mainīt zemes lietošanas mērķi; 
 veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus, ja šie pasākumi nav 

                  paredzēti apsaimniekošanas plānā. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti attēloti kartē Smiltenes pagasta plānotā 
teritorijas izmantošana.  
 
Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu daţāda veida negatīvo ietekmi uz 
nekustamiem kultūras pieminekļiem. Metodiku izstrādā valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija. Ja aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem nav noteikta īpaši, tās 
minimālais platums lauku apvidos ir 500 m, ko nosaka „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997., 
grozījumi 21.02.2002; 19.06.2003; 22.06.2005) 8. pants. Individuālās aizsardzības zonas ap 
kultūras pieminekļiem nosaka atbilstoši Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumiem Nr.392. 
„Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”.  
Smiltenes pagasta teritorijā ap valsts nozīmes kultūras pieminekļiem noteikta 500 m 
aizsargjosla un ap vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem 50 m aizsargjosla.  
 
Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) papildus Aizsargjoslu likuma 35.pantā 
minētajam ap kultūras pieminekļiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

 jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju; 

 pārdot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas 
zemi, kā arī aizliegts to sadalīt; 

 aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 
 aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas; 
 aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, elļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izľemot 
šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas. 

 aizliegts iekārtot atkritumu glabāšanas poligonus. 
 

2.9.3. Ainaviski vērtīgās teritorijas- rekreācijas un tūrisma teritorijas 
 
Par rekreācijas teritorijām varētu būt lauku tūrismam atvēlētās teritorijas, muzeja teritorijas, 
zirgu izjāţu laukumi, virszemes ūdens objekti u.c. Visbieţāk rekreācijas teritorijas ir 
pārklājošas kādam citam zemes izmantojuma veidam, kā lauksaimniecība, meţsaimniecība, 
ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas.  
Smiltenes pagasta attīstības programmā tūrisma attīstība minēta kā viena no pagasta 
iedzīvotāju uzľēmējdarbības formām. Smiltenes pagastā tūristu pieplūdi veicina arī 
Smiltenes pilsētas tuvums, un vēsturiskais fakts (Kalnamuiţas muiţas ansamblis), ka 
Smiltenes pilsēta veidojusies no Smiltenes pagasta kultūrvēsturiskā pieminekļa – muiţas 
kompleksa. Kā viens no nozīmīgākiem tūrisma resursiem ir sakopta ainava un saimniecības 
vide, arī sportiskas aktivitātes. Pašlaik šajā virzienā strādā viesu mājas „Kalbakas”, 
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piedāvājot sportiskas un kultūras dzīves aktivitātes, arī viesnīca „Kalna ligzda” piedāvā 
sportiskas aktivitātes. Tūrismam pievilcīgas vides veidošanā jāiegulda idejas un darbs. 
Pagastā ir zināms potenciāls tūrisma attīstībai, kas pamazām sāk attīstīties. 
Galvenie tūrisma produkti ko varētu piedāvāt ir: 

 agrotūrisms – ģimenes atpūta laukos (ogošana, sēľošana, medības u. c.); 
 ekotūrisms – dabas izzināšana; 
 aktīvais tūrisms – slēpošana, braukšana ar velosipēdu, skriešana, pastaigas u.c.; 
 izziľu tūrisms – ainavu, kultūras, vēstures un dabas pieminekļu izzināšana. 

 
Viena no svarīgākajām tūrisma veicināšanas pamatnostādnēm ir  lauku ainavas veidošana, 
aizsardzība un apsaimniekošana. Smiltenes pagasts dēļ sava reljefa ir bagāts ar pievilcīgām 
ainavām, tāpēc nepieciešams darbs un ieguldījums, lai saglabātu šo ainavu daudzveidību, 
kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem, līdz ar to tūrisma attīstību. Ainavu veidošana ir 
cieši saistīta ar daţādu nozaru attīstības plāniem (lauksaimniecības, meţsaimniecības, 
ūdenssaimniecības, tūrisma u.c.), tāpēc saskaľojot to savstarpējās intereses ar ainavu 
aizsardzības mērķiem, ir iespējams saglabāt ainavu bioloģisko daudzveidību, to estētisko un 
kultūrvēsturisko vērtību. 
Vizuāli vērtīgās ainavas izdalītas balstoties uz iepriekš veikto ainavu analīzi, kas ietver 
ainavas kvalitātes, saskatāmības un pieejamības vērtējumu. Teritorijas izmantošana un 
aizsardzība noteikta analizējot konkrētās vietas iespējas un to izmantošanas alternatīvas.  
 
Mērķis 

 Šīs teritorijas parādītas ar mērķi saglabāt un uzturēt to rekreatīvo raksturu un 
īpašības.  
 Šīs teritorijas parādītas ar mērķi veicināt tūrisma attīstību pagastā. 

Izmantošana 
 Ainavu un rekreāciju teritoriju izmantošana var notikt saskaľā ar 
pamatizmantošanas veidu, izľemot darbības, kas var samazināt šīs teritorijas 
ainavisko rekreatīvo vērtību. 
 Šajās teritorijās ieteicams izstrādāt šo teritoriju attīstības projektus un uzstādīt 
tūrisma informācijas norādes 
 Aizliegtas darbības, kas būtiski vai neatgriezeniski pārveido kultūrvēsturisko un 
dabisko ainavu. 

 
 
 
2.10. Labiekārtotas zaļās zonas un to apbūves teritorijas koplietošanas 

teritorijas 

 
2.10.1. Meži, parki 
Teritorijas ietver meţu, parkmeţu joslu, kurā jāievēro ekoloģiskie, vides un ekspluatācijas 
apstākļi un apsaimniekošanas noteikumi. 
Sabiedriskās nozīmes apzaļumotajām vietām jābūt labiekārtotām. 

 
2.10.2. Apstādījumi 
 
Apstādījumi ietver parkus, skvērus, alejas, savrupmāju un dzīvojamo māju priekšpagalmu 
un pagalmu apstādījumus, dabīgo ūdensteču un ūdenstilpju krastus un nogāţu 
apstādījumus. 
Smiltenes pagastā ir izdalītas alejas uz Jaunbilsku un Mācītājmuiţu. 
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Kā parks Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā izdalīts Jaunais parks Kalnamuiţas 
teritorijā, kur sastopami vērtīgi sugu augi un koki. Nākotnē paredzēts pilnveidot 
Kalnamuiţas muiţas parku un sakopt nolaistās teritorijas. 

 
Mērķis 
 Teritorijas izdalītas cilvēku atpūtai, parku aizsardzības un vērtības saglabāšanai. 
Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi 

 Šīs teritorijas kopjamas, saudzējamas un izmantojamas atpūtai. Šajās teritorijās 
izvietojamas vienīgi to apsaimniekošanai nepieciešamās būves. Parku teritorijas 
regulāri jākopj un jāiegulda mērķtiecīgs darbs šo teritoriju attīstībai. 
 Parka teritoriju sakopšanai un uzturēšanai jānotiek saskaľā ar parka īpašnieka 
izstrādātu attīstības plānu 
 Parku teritorijā jauna apbūve pieļaujama tikai saskaľā ar pašvaldības 
apstiprinātu parka attīstības plānu. 

 Aleju teritorijās tiek aizliegta koku izciršana 
 Aleju kopšana jāveic zemes īpašniekiem kopīgi ar pagasta pašvaldību 

  
Pārējās sabiedrībai pieejamās ārtelpas teritorijas 
Smiltenes pagasta teritorijas plānā izdalītas pārējās sabiedrībai pieejamās ārtelpas teritorijas 
ir esošās un plānotās peldvietas pie Slīpu ezera, Brutuļu ezera, esošās sporta bāzes, 
laukumi un plānotās sporta bāţu teritorijas, plānotās kultūras iestāţu teritorijas, bērnu 
rotaļu laukumu teritorijas. 
Mērķis 
 Šīs teritorijas parādītas ar mērķi saglabāt un uzturēt esošās teritorijas un to 
pieejamību, kā arī parādīt plānotās teritorijas iedzīvotāju labklājības audzināšanai. 

 
Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi. 

 Jāuzlabo un jāpilnveido esošās teritorijas, uzlabojot to labiekārtojumu.  
 Jāiegulda mērķtiecīgs darbs plānoto, sabiedrībai nepieciešamo, teritoriju izveidei 

un attīstībai. 

 
2.10.3. Ūdenstilpes un ūdensteces 
 
Ūdenstilpes un ūdensteces nozīmē teritorijas, kur uzkrājas ūdens ar caurteci vai bez tās. 
 
Smiltenes pagasta teritorijā izdalītas virszemes ūdeľu aizľemtās platības un to attiecīgās 
aizsargjoslas ūdenstecēm un ūdenstilpēm. kurām tās paredzētas 10 m līdz 100 m platā 
joslā. 

 
Mērķis 

 Nodrošināt ūdensteču un ūdenstilpju izmantošanu atbilstoši noteiktajam ūdens 
kvalitātes mērķim 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā attēloto ūdenstilpju mērķis ir netraucēti 
pildīt lomu kā dabas un ainaviskās vides sastāvdaļai, kas bagātina vietējo ainavu, 
kalpo iedzīvotāju atpūtai, tūrismam, zvejniecības attīstībai un ir izmantojamas 
ugunsnelaimju likvidēšanai.  

 Saglabāt augu, putnu un zivju daudzveidību, radot tiem labvēlīgus apstākļus 
esošajās ūdenstilpnēs. 

 Smiltenes pagastā esošās purvu teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt bioloģisko 
daudzveidību, ainavisko vidi. 

Izmantošana  
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 Ūdenstilpju izmantošanai zivsaimniecībā, lai sabalansētu izmantošanu, jāizstrādā 
ilgtspējīgs ūdenstilpju saimnieciskās izmantošanas attīstības plāns, jāizstrādā 
ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi saskaľā ar MK noteikumiem 
Nr.21 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību”.  

 Virszemes un pazemes ūdeľu aizsardzībā un apsaimniekošanā jāievēro „Ūdens 
apsaimniekošanas likums” (15.10.2002. grozījumi 12.12.2002., 29.04.2004., 
03.02.2005.), kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu un MK 
noteikumi Nr. 858 „Noteikumi par virszemes ūdens objektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodţu noteikšanas kārtību” 
(19.10.2004.). 

 Vispārīgās virszemes saldūdeľu kvalitātes prasības noteikt atbilstoši lietojuma 
mērķiem un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti 
noteiktajiem normatīviem, vadoties no MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeľu kvalitāti” (12.03.2002., grozījumi 12.03.2002; 
01.10.2002; 04.10.2005 ). 

 Saskaľā ar MK Noteikumiem Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām 
zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” (15.01.2002. grozījumi 
15.01.2002; 21.02.2006) , Smiltenes pagastā jaunu HES būvniecība aizliegta uz 
Abula un Kamaldas upēm. 

 MK noteikumi Nr.3 “Noteikumi Par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeľos” (02.01.2001., 
ar groz. 23.12.2003., 02.11.2004. paredz, ka privātajās ūdenstilpēs ar zveju drīkst 
nodarboties zvejas tiesību īpašnieks vai viľa pilnvarojuma un nomas līgumu - citi 
zvejnieki. 

 MK noteikumi Nr.31 “Makšķerēšanas noteikumi” (10.01.2006.) nosaka, kārtību kādā 
fiziskās personas ūdeľos var nodarboties amatzveju. 

 Īpašuma tiesības reglamentē Civillikums 1937., (atjaunots un stājies spēkā 
01.09.1992., grozījumi 24.04.1997.). Civillikums nosaka, ka ūdeľus, kas atrodas 
viena zemes īpašuma robeţas, ir tiesības lietot zemes īpašniekam pēc saviem 
ieskatiem, savukārt ūdeľi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas daţādu īpašnieku zemes 
īpašumiem, ir viľu kopīpašums, un katram no viľiem ir tiesības lietot to ūdenstilpes 
vai ūdens teces daļu, kas stiepjas cauri vai piekļaujas viľa zemei. 

 Peldvietu iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro MK noteikumi Nr. 300. “Peldvietu 
iekārtošanas un higiēnas noteikumi”(11.08.1998). 

 Virszemes ūdeľu kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, nodrošinot visu kanalizācijas 
ūdeľu attīrīšanu. 

 Mākslīgo ūdenskrātuvju saglabāšana un veidošana, veicinot zivsaimniecības un 
tūrisma attīstību. 

 Ugunsnelaimes gadījumā ikviena Smiltenes pagasta ūdenstilpe, neatkarīgi no tās 
piederības izmantojama kā ūdens ľemšanas vieta. Pie ūdens ľemšanas vietām 
ierīkot piebrauktuves ugunsdzēsēju mašīnām atbilstoši MK noteikumiem Nr.82. 
“Ugunsdrošības noteikumi” (17.02.04.). 

 Pagasta pašvaldībai jānodrošina speciālo informatīvo zīmju izgatavošana un 
izvietošana paredzētajās vietās.  

 Par speciālo informatīvo zīmju saglabāšanu ir atbildīgs zemes īpašnieks, nomnieks 
vai lietotājs.  

 Ūdenstilpes izmantošana, kura atrodas valsts aizsardzībā kā dabas pieminekļa 
kompleksa daļa, jāsaskaľo ar Reģionālo vides pārvaldi.  

 Smiltenes pagasta purvi ir neapbūvētas teritorijas. Šo teritoriju izmantošana saistīta 
ar dabas aizsardzību, brīvdabas atpūtu un dabas tūrismu. Tajās pieļaujams izvietot 
būves vienīgi šo izmantošanas veidu nodrošināšanai. Teritorija saglabājama neskartā 
veidā. Attīstot tūrismu, jāizstrādā teritorijas izmantošanas projekts, izvērtējot 
paredzamās slodzes teritorijai. Projektu jāsaskaľo ar pagasta pašvaldību. 
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Aizsargjoslas 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās noteikti tādi paši izmantošanas ierobeţojumi, kā šī 
teritorijas plānojuma sadaļā. Ūdenstecēm, blīvi apdzīvotās vietās, aizsargjoslas platumu 
nosaka saskaľā ar teritorijas plānošanu regulējošiem normatīviem aktiem, bet ne mazāk kā 
20 m plata josla katrā krastā. Ūdenstilpju teritoriju aizsargjoslas tiek noteiktas saskaľā ar 
Aizsargjoslu likuma (05.02.1997).  Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas ir noteiktas, lai 
samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 
procesu attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. 
Pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu (05.02.1997.) noteikt aizsargjoslas Abula upei – 100 m 
platu aizsargjoslu; Kamaldai un Nārvelim- 50 aizsargjoslu, Locekļa upītei, Pelnanču upītei, 
Slīpu strautam un Alkāsu grāvim– 10 m platu aizsargjoslu katrā krastā.  
Slīpju ezeram noteikt 50 m aizsargjoslu, Brutuļu dzirnavu ezeram, Mācītājmuiţas ezeram 10 
m platu aizsargjoslu. 
 
 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

Aizsargjoslas ap ūdens ľemšanas vietām tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdens resursu 
saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārľojuma negatīvo ietekmi uz 
iegūstamo ūdens resursu kvalitāti. 

Akām un avotiem, kuru dziļums nav lielāks par 20 metriem un kuru saimniecības 
vajadzībām vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto individuālie ūdens lietotāji (fiziskās 
personas), aizsargjoslas nav jānosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeľu 
infiltrācija un ūdens piesārľošana.  

Ūdens ieguves urbumiem, kurus saimniecības vajadzībām vai dzeramā ūdens ieguvei (ne 
vairāk kā 10 m³ diennaktī) izmanto individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), nav 
jānosaka bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla.  

Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas (7. pants) 

(1) Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu piesārľojuma 
negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, kā arī 
saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. 

g) 25 - 100 kilometrus garām upēm - ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā, 

i) līdz 10 kilometriem garām upēm - ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā; 

m) 10 - 25 hektārus lieliem ezeriem - ne mazāk kā 50 metrus plata josla; 

n) līdz 10 hektāriem lieliem ezeriem - ne mazāk kā 10 metrus plata josla. 

(3) Aizsargjoslas platumu nosaka, ľemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir skaidri 
izteikts stāvs pamatkrasts, - no tā augšējās krants. 

(4) Ja krastu veido vienlaidu dambis, aizsargjosla tiek noteikta līdz dambja ārējās nogāzes 
pakājei, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

(5) Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni un vietu, no 
kuras mēra aizsargjoslas platumu. 

Aprobežojumi ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās (37.pants) 
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Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti 
šādi aprobeţojumi: 

1) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas, eļļošanas materiālu, 
ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izľemot šim 
nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas; 

2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus; 

3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes; 

4) 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2. un 3.punktā minētajam aizliegts: 

a) izvietot degvielas uzpildes stacijas, 

b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves (izľemot kultūras pieminekļu atjaunošanu), 
ūdens ľemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises un citas hidrotehniskās būves, 
peldētavas, laivu un kuģu piestātnes un būves, kas nepieciešamas kuģošanas drošībai, 

c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, 

d) veikt meliorāciju bez saskaľošanas ar vides aizsardzības institūcijām, 

5) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt 
gados, izľemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši 
paredzētas aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu. 

Aprobežojumi upju un ezeru aizsargjoslās (37. pants): 
Virszemes ūdens aizsargjoslās papildus „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 35. pantā 
minētajam tiek noteikti šādi aprobeţojumi: 

 aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas, ķīmisko vielu, 
kokmateriālu un citu veidu materiālu glabātavas, izľemot šim nolūkam īpaši 
paredzētas un iekārtotas vietas; 

 aizliegts iekārtot atkritumu apglabāšanas vietas; 
 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes; 
 10 m platā joslā aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, lietot mēslošanas 

un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļus, veikt meliorāciju; 
 mazgāt mehāniskos transporta līdzekļus. 

 
Tauvas josla 
Dabiskās tauvas joslas platums gar privāto ūdeľu krastiem – 4 m, gar publisko ūdeľu 
krastiem – 10 m. 
Dabiskā tauvas josla ir paredzēta bezmaksas lietošanai šādām vajadzībām: 

 laivu piestāšanai, ja ūdensbaseinā kuģošana atļauta; 
 zvejnieku, laivinieku, tūristu, atpūtnieku iešanai gar krastu; 
 atpūtai; 
 zvejas rīku ţāvēšanai un citām ar zveju saistītām darbībām, ja zveja tajā vietā 

atļauta (izľemot zivju apstrādi); 
 zivju resursu un ūdeľu uzraudzībai. 

 
Aprobežojumi tauvas joslām: 

 piekrastes zemes īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata ir tiesības lietot tauvas 
joslu, ciktāl tas nav ierobeţots ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem; 
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 izmantojot tauvas joslu, krasta īpašnieki nedrīkst radīt šķēršļus brīvai kustībai pa šo 
joslu, ierīkot aizţogojumus vai citus traucēkļus. 

 
2.11. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
 
Derīgo izrakteľu ieguves teritoriju izmantošanas veids ir derīgo izrakteľu ieguve. 
Kā nozīmīgākais minams Brutuļu smilts un smilts-grants karjers, ko 8.CBR izmantoja ceļu 
būvei. Smilts grants ieguves kvota 80 tūkst.m2 saskaľā ar atradnes pasi piešķirta lietošanai 
līdz 2023.gada 26.augustam. 
 
Mērķis 
Smiltenes pagasta plānojumā norādītās derīgo izrakteľu ieguves teritorijas norādītas ar 
mērķi, lai parādītu pašreizējās pagasta teritorijā esošas izrakteľu ieguves teritorijas, to 
turpmāko iespējamo izmantošanu. 

 
Izmantošana 
Smilts, grants ieguves karjeru izstrāde veicama atbilstoši likumam „Par valsts zemes dzīlēm” 
(02.05.1996., grozījumi 11.02.1999; 07.09.2000; 16.12.2004) un MK noteikumiem Nr.156 
„Valsts nozīmes derīgo atradľu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas 
kārtība” (05.09.2000) un MK noteikumiem Nr. 239 „Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi” 
(08.07.97., grozījumi 08.02.2000; 02.01.2001; 08.04.2003; 14.10.2003).  
 
Apbūve 

 Smilts grants ieguves karjeru izstrādes teritorijās pašvaldība atļauj izvietot 
pagaidu ēkas un būves, kuras nepieciešamas karjeru izstrādes laikā (noliktavas, 
strādnieku uzturēšanās telpas). 

 Būvniecība veicama ievērojot „Būvniecības likumu” (10.08.95) un „Vispārīgos 
būvnoteikumus” (01.04.97.)  

 
  
2.12. Ģeodēzisko atbalsta punktu teritorijas 
 
Ģeodēziskie punkti ir ģeodēzisko koordinātu nesēji.  
Zemes gabali, kuros atrodas punkts un teritorija 3 m rādiusā no punkta centra ir šo punktu 
aizsardzības zona. 
 
Izmantošana un veicamie pasākumi. 

 Ģeodēzisko punktu aizsardzības zonā aizliegts veikt jebkuru saimnieciskās 
raţošanas, zemes izmantošanas, būvniecības vai cita veida saimniecisko darbību, kas 
var negatīvi ietekmēt ģeodēziskā punkta stāvokli un izmantošanu ģeodēziskiem 
darbiem. 

 Ģeodēzisko punktu uzraudzību un aizsardzību jāveic saskaľā ar Ministru padomes 
16.11.1992. lēmumu Nr.484. “Par nolikumu par valsts ģeodēzisko atbalsta punktu 
ierīkošanas, uzraudzības un aizsardzības kārtību”  

 
 
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem. 
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka “Aizsargjoslu likuma” 20.pants.  

 Aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko 
punktu ilgstošu saglabāšanu un stabilitāti; tās reglamentē . 

 Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā 
punkta konstrukcijas ārējās malas. 
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Aprobežojumi aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem. 
Aprobeţojumus aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka “Aizsargjoslu likuma” 
49.pants. Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem papildu “Aizsargjoslu likuma” 35.pantā 
minētajam tiek noteikti sekojoši aprobeţojumi: 

 aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un 
mērījumu izdarīšanu; 

 aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaľoti ar attiecīgo Valsts zemes 
dienesta nodaļu. 

 Zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu  

o triangulācijas un poligonometrijas punktiem - redzamību uz blakus punktiem;  
o globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem - ģeodēzisko Zemes mākslīgo 

pavadoľu netraucētu uztveršanu (redzamību); 
o augstuma punktiem - iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu 

nivelēšanas latiľu. 

 
2.13. Problēmu ( riska) teritorijas 
 
Riska teritorijas ir pārklājošas kādai no esošajām rūpnieciskās raţošanas, lauksaimnieciskās 
raţošanas, tehniskās apbūves, vai transporta, infrastruktūras u.c. teritorijām. Tās ir 
pamestās, degradētās, piesārľotās teritorijas, bet kurās ir saglabājusies infrastruktūra- 
pievedceļi, komunikāciju tīkli, līnijbūves.  
 
Mērķis 
Smiltenes pagasta teritorijas plānojumā riska teritorijas izdalītas ar mērķi darīt zināmu to 
atrašanos un potenciālo risku, ar teritorijas plānojuma palīdzību pēc iespējas mazinot to 
potenciālu. Teritorijas īpašniekiem jārūpējas par iespējamā riska cēloľu samazināšanu, 
uzturot to un attīstot tālāk. 
 
Izmantošana 
Šīm teritorijām atļautā izmantošana pagaidām nav noteikta un to izmantošana vai attīstība 
ir ar pagaidu statusu.  
 
Veicamie pasākumi  
Potenciāli piesārľoto vietu apzināšanā un tālākā rīcībā vadīties pēc MK noteikumiem Nr.483 
„Piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” 
(20.11.2001.), kas nosaka: 

 piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu apzināšanas metodes un kārtību, 
 finansēšanas kārtību, kā arī datu apkopošanas un izmantošanas nosacījumus; 
 piesārľoto un potenciāli piesārľoto vietu reģistrācijas kārtību;  
 pagasta pašvaldībai aktīvi iesaistīties potenciāli piesārľoto vietu apzināšanā un 
kopā ar reģionālās vides pārvaldes izveidoto darba grupu, piesārľoto vietu 
reģistrācijā, lai pēc tam veiktu šo vietu turpmāko izpēti un sanāciju; 
 teritoriju īpašniekam jārūpējas par iespējamā riska cēloľu mazināšanu. 

 
 
 
 
2.14. Kopīgo interešu teritorijas 
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Smiltenes pagasts robeţojas ar Smiltenes pilsētu, Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes un 
Plāľu pagastiem.  
Kopīgo interešu teritorijas atrodas pašvaldību un  Smiltenes pagasta pierobeţā, kuru 
attīstība var ietekmēt nekustamā īpašuma izmantošanu kaimiľu pašvaldībā Smiltenes  
pagastā. Teritorijas nosaka abpusēji vienojoties pašvaldībām. Kopīgo interešu teritorijas 
un būvprojektu saskaľošana notiek abpusēji.  
 
Kopīgo  interešu teritorijas ar kaimiľu pašvaldībām: 

 sadarbība kultūrā un sportā ar Smiltenes pilsētu Sporta kompleksā pie Tepera 
ezera, 

 vienotu gājēju un velosipēdistu celiľu izveide ar Smiltenes pilsētu. 
 iespējamā Smiltenes apvedceļa izbūve pagasta teritorijā,  
 kopīga  tūrisma un rekreācijas  teritoriju attīstības plānošana pie  Brutuļu ezera 

un Slīpu ezera,  
 kopīga vides kvalitātes uzlabošanas jautājumu risināšana, sadarbojoties ar 

Smiltenes pilsētu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas pilnveidošanā. 
 
 
2.15. Teritorijas, kurām obligāti izstrādājams detālplānojums 

  

Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma kartē izdalītas tās teritorijas, kurām obligāti 
nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, kā to pieprasa 19.10.2004. MK noteikumi Nr.833. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”.  
Lielākoties detālplānojuma izstrāde tiek pieprasīta plānotajām savrupmāju (ģimenes māju) 
apbūves teritorijām. Taču vairākām teritoriju grupām šādas pieprasījuma tiesības atstātas 
pašvaldību ziľā, vai arī kā ieteikums izstrādāt detālplānojumu.  
 

 
2.16. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība 
 
Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.). 
Grozījumus teritorijas plānojumā izdara tādā pašā kārtībā, kā jaunu teritorijas plānojumu 
izstrādē. Pēc esošā plānojuma izvērtēšanas jaunievēlētā pašvaldība var ierosināt izdarīt 
grozījumus esošajā teritorijas plānojumā vai izstrādāt jaunu plānojumu. 
Grozījumi esošajā plānojumā vai jauna plānojuma izstrādāšanā nepieciešami arī pēc tam, 
kad stājas spēkā jauns augstākā līmeľa plānojums, kura prasības jāievēro vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā. 
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Pielikums Nr.1. 

 

Kalnamuižas ciema robežu apraksts 

 
 

Robež-
posmu 

Nr. 

Robežu raksturojošie lielumi 

 
1-2 

 

No autoceļa P24 Smiltene-Valka pa pagasta robeţu Z virzienā līdz pašvaldības 
autoceļam Ilgupes-Vēskas 

2-3 
 

Pa pašvaldības autoceļam Ilgupes-Vēskas ZA virzienā līdz īpašumam Vēskas 
(kadastra Nr.94800060088) 

3-4 Pa robeţu starp īpašumiem Vēskas (kadastra Nr.94800060088) un Vecvēskas 
(kadastra Nr.94800030180 ) un tālāk līdz pašvaldības autoceļam Jaunbilska- 
Strēbeles. 

4-5 Pa pašvaldības autoceļu Jaunbilska- Strēbeles  D virzienā līdz autoceļam P24 
Smiltene-Valka 

5-6 
 

Pa autoceļu P24 Smiltene-Valka D virzienā līdz Smiltenes LT īpašuma (kadastra 
Nr.94800060034) DR stūrim 

6-7 Pa Smiltenes LT īpašuma (kadastra Nr.94800060034) robeţu DA virzienā līdz 
īpašuma Kamenes (kadastra Nr.94800060153 ) A stūrim 

7-8 Pa nosacītu līniju gar paredzamo savrupmāju apbūves teritoriju līdz autoceļam 244 
Smiltene – Mēri – Lobērģi  

8-9 Pa autoceļu 244 Smiltene – Mēri – Lobērģi  A virzienā līdz pagasta robeţai 

9-1 
 

Pa pagasta robeţu DR virzienā līdz autoceļam P24 Smiltene-Valka (sākuma 
punktam). 
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Pielikums Nr.2. 
 

Brutuļu ciema robežu apraksts 

 
 

Robež-
posmu 

Nr. 

Robežu raksturojošie lielumi 

 
1-2 

 

Pa autoceļa P25 Smiltene-Strenči labo pusi no īpašuma ar kadastra Nr.94800030163 
stūra līdz pašvaldības autoceļam Kaţauči-Liepkalni kreisajā pusē 

2-3 
 

Pa pašvaldības autoceļu Kaţauči-Liepkalni ZR virzienā līdz autoceļam V243 Blome-
Birzuļi-Palsmane 

3-4 Pa autoceļu V243 Blome-Birzuļi-Palsmane R virzienā līdz pašvaldības autoceļam 
Kaţauči - Stariľi 

4-5 Pa pašvaldības autoceļu Kaţauči - Stariľi ZR virzienā līdz īpašumam (kadastra 
Nr.94800020008) 

5-6 
 

Pa īpašuma Kaţauči (kadastra Nr.94800030003) kopējo robeţu ar īpašumu (kadastra 
Nr.94800020008) ZA virzienā līdz tā A stūrim 

6-7 Pa privātu ceļu DA virzienā līdz īpašuma (kadastra Nr.94800030174 ) R stūrim 

7-8 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030174 robeţu DA virzienā līdz tā D stūrim pie 
Abula upes 

8-9 Pa Abula upi augšup līdz īpašuma (kadastra Nr.94800030228) D stūrim 

9-10 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030228 robeţu ZA virzienā līdz autoceļam Brutuļi-
Ķeveri  

10-11 Pa autoceļu Brutuļi-Ķeveri DA virzienā līdz iedomātai līnijai pret īpašuma ar kadastra 
Nr.94800030171 D stūri 

11-12 Pa īpašuma ar kadastra Nr.94800030171 robeţu Z virzienā līdz pašvaldības ceļu 
krustojumam pie īpašuma ar kadastra Nr.94800030227 

12-13 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030227 robeţu DA virzienā līdz autoceļam P25 
Smiltene-Strenči 

13-14 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030104 robeţu DA virzienā līdz autoceļam V243 
Blome-Birzuļi-Palsmane 

14-15 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030173 robeţu DA virzienā līdz Kamaldiľas upītei 

15-16 Pa īpašuma „Veserīši” (kadastra Nr.94800030125) A robeţu līdz tā D stūrim ( grāvja 
sākums) 

16-17 Pa grāvi DA virzienā līdz tā pagriezienam pa labi ( īpašuma ar kadastra 
Nr.94800030048 stūris) 

17-18 Pa grāvi DR virzienā līdz īpašuma ar kadastra Nr.94800030425 stūrim 

18-19 Pa īpašuma ar kadastra Nr. 94800030425 robeţu DA virzienā līdz kopējam stūrim ar 
īpašumiem ar kadastra Nr. 94800030032, 94800030068, 94800030072 un 
94800030181 

19-1 Pa iedomātu līniju līdz ceļam uz Ķelpjiem (kadastra Nr.94800030181 ) un tālāk līdz 
autoceļam P25 Smiltene-Strenči (sākuma punktam). 

 
 



Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019  PASKAIDROJUMA RAKSTS                   

 

Smiltenes pagasta padome 
126 

Pielikums Nr.3. 
 

Kamaldiņas ciema robežu apraksts 

 

 

Robež-
posmu 

Nr. 

Robežu raksturojošie lielumi 

 
1-2 

 

No īpašuma (kadastra Nr.94800060095) D stūra pa pašvaldības autoceļu Kaupi- 
Sēnaļi līdz Kamaldiľas upītei 

2-3 
 

Pa Kamaldiľas upīti lejup līdz kreisai pietekai īpašumā Lejas Sēnaļi (kadastra 
Nr.94800060050) 

3-4 Pa Kamaldiľas kreiso pieteku līdz īpašumam Lejas Kalbakas (kadastra 
Nr.94800060024) 

4-5 Pa īpašuma Lejas Kalbakas (kadastra nr.94800060024) A robeţu D virzienā līdz 
īpašumam Kalna Sēnaļi (kadastra Nr.94800060192) 

5-6 Pa īpašuma Kalna Sēnaļi (kadastra Nr.94800060192) A robeţu līdz māju ceļam 
Kalbakas - autoceļš P24 Smiltene- Valka 

6-1 
 

Pa māju ceļu Kalbakas- autoceļš P 24 Smiltene- Valka DA virzienā līdz pašvaldības 
autoceļam Kaupi-Sēnaļi (sākuma punktam). 
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Pielikums Nr.4. 
 

 

Ilgas ciema robežu apraksts 

 
 

Robež-
posmu 

Nr. 

Robežu raksturojošie lielumi 

 
1-2 

 

No autoceļa V250 Blome- Strante- Smiltene pa pagasta robeţu īpašuma ( kadastra 
Nr.94800050025) DR malu līdz tā stūrim- robeţas pagriezienam uz Z 

2-3 
 

Pa meţu šķērsojot īpašumu (kadastra Nr.94800050025) pa nosacītu līniju ZR 
virzienā līdz tā Z stūrim ( kopīgs ar īpašumiem kadastra Nr.94800050144 un 
kadastra Nr.94800050388) 

3-4 Pa īpašuma (kadastra Nr.94800050144 ) robeţu ZA virzienā līdz vietējam ceļam 
Skaidas - Ilgas 

4-5 Pa īpašumu Ilgas-6 (kadastra Nr.94800050256 ) un Ilgas-1 (kadastra 
Nr.94800050251 ) robeţu ZA virzienā līdz Ilgas-1 Z stūrim  

5-6 
 

Pa īpašumu Ilgas-1 (kadastra Nr.94800050251), Ilgas-2 (kadastra Nr.94800050252), 
Ilgas-3 (kadastra Nr.94800050253), Ilgas-4 (kadastra Nr.94800050254), Ilgas-5 
(kadastra Nr.94800050255) robeţu DA virzienā līdz Ilgas-5 stūrim 

6-7 Pa īpašuma (kadastra Nr.94800050027 ) robeţu DA virzienā līdz īpašuma Ilgas-162 
(kadastra Nr.94800050412 ) A stūrim 

7-8 Pa īpašuma (kadastra Nr.94800050027 ) robeţu DR virzienā līdz īpašuma Ilgas-41 
(kadastra Nr.94800050291 ) D stūrim 

8-9 Pa īpašuma (kadastra Nr.94800050148 ) robeţu R virzienā līdz īpašuma Ilgas-49 
(kadastra Nr.94800050299 ) DA stūrim pie grāvja 

9-10 Pa grāvi D virzienā līdz grāvja sazarojumam 

10-11 Šķērsojot īpašumu (kadastra Nr.94800050148) pa nosacītu līniju DR virzienā līdz 
dārzkopības sabiedrības ceļam pret īpašumu Ilgas-41 (kadastra Nr.94800050341) 

11-12 Pa īpašuma (kadastra Nr.94800050148 ) robeţu D virzienā līdz ceļu sazarojumam 
pie īpašuma Jurkiľi-2 (kadastra Nr.94800050026 ) Z stūrim 

12-13 Pa ceļu no Ilgām uz autoceļu V250- gar īpašuma Jurkiľi-2 (kadastra 
Nr.94800050026 ) robeţu DA virzienā līdz tā A stūrim 

13-14 Pa īpašuma Jurkiľi-2 (kadastra Nr.9480005026 ) robeţu DR virzienā līdz īpašumam 
Ilgas-132 (kadastra Nr.94800050382) 

14-15 Pa īpašuma Ilgas-132 (kadastra Nr.94800050382 ) robeţu DA virzienā līdz 110kV 
elektrolīnijas stigai 

15-16 Pa 110 kV elektrolīnijas stigas labo pusi DR virzienā līdz īpašumam Ilgas-159 
(kadastra Nr.94800050409) 

16-17 
 

Pa īpašuma Ilgas-159 (kadastra Nr.94800050409 ) robeţu ZR virzienā līdz īpašumam 
ar kadastra Nr.94800050025 

17-1 
 

Pa īpašuma ar kadastra Nr.94800050025 robeţu DR virzienā līdz pagasta robeţai 
(sākuma punktam). 

 
 


