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Ievads
Brantu pagasta teritorijas plānojumā un saistošajos apbūves noteikumos ir
noteiktas pagasta pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi,
noteikta pagasta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī
detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un
objekti.
Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar likumu “Teritorijas plānošanas
likums” (25.05.2002) un MK noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” (19.10.2004), Brantu pagasta teritorijas attīstības programmu
(apstiprināta .2004), Valkas rajona teritorijas plānojumu 2001.-2013.gadam
(apstiprināts ar grozījumiem 28.08.2008) un Valkas rajona padomes saistošajiem
noteikumiem Nr.1 “Valkas rajona teritorijas plānojuma 5.nodaļa Teritorijas atļautā
un plānotā izmantošana” (apstiprināti ar grozījumiem 28.08.2008), Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības programmu (2007).
Teritorijas plānojums ir Brantu pagasta teritorijas attīstības un zemes
izmantošanas politika turpmākajiem 12 gadiem.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus un
veicot būvniecību, esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju, uzsākot
jebkuru

zemesgabalu

sadalīšanu,

apvienošanu

un

robežu

pārdalīšanu,

inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu
izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā.
Apbūves

noteikumi

ir

pašvaldības

pieņemti

saistoši

noteikumi

–

būvnoteikumi, kas juridiski nodrošina un aizsargā fizisko un juridisko personu
nekustamā īpašuma izmantošanas un būvniecības tiesības, nosakot konkrētas prasības
zemesgabaliem un ar tiem saistītiem nekustamiem īpašumiem.
Brantu pagasta teritorijas plānojums pauž padomes politiku un ir praktisks
vadības un kontroles instruments pagasta attīstībai.
Teritorijas plānojuma projekta autori ir darba grupa, izstrādē iesaistot pagasta
uzņēmējus, pašvaldības speciālistus un iedzīvotājus.
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Darba grupa:
Mārīte Treijere – priekšsēdētājs;
Sarmis Zauska – deputāts;
Biruta Sorokina – lauksaimniecības konsultante;
Arnis Stīpnieks – plānotājs,
Gunta Smane – plānotāja.
Plānojums apstiprināts 2006.gada 9.augusta sēdē (Lēmums protokols nr.10,
1.§), stājas spēkā no 2006.gada 18.augusta.
Grozījumu izstrāde uzsākta 2007.gada 31.jūlija sēdes lēmumu, pamatojoties
uz iesniegumiem par lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas zemes izmantošanas
mērķa maiņu, tas ir noteikšanu kā smilts – grants ieguves teritoriju, pamatojoties uz
īpašnieku iesniegumiem un ģeoloģiskās izpētes datiem.
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1. Izstrādes process
1.1. Plānojuma sastāvs
Ministru kabineta noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 22.punktā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir noteiktas šādas
sastāvdaļas:
22.1. paskaidrojuma raksts;
22.2. grafiskā daļa;
22.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
22.4. pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.
Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda informācija (MK N.883 23.punkts):
 teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības
priekšnoteikumi;
 teritorijas attīstības mērķi un virzieni;
 vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.
Grafiskajā daļā ietilpst (MK Nr.883 24.punkts):
 topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma sagatavošanai;
 karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;
 karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot:
 plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras
izvietojumu;
 aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes
(plāna) mērogā;
 teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;
 citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto)
izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot
administratīvo teritoriju robežas.
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1.2. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi
Brantu pagasta teritorijas plānojuma izstrādē ievēroti teritorijas plānošanas principi:
1) ilgtspējīgas attīstības princips
Plānojums nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu dzīves vidi,
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu
izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu.
2) interešu saskaņotības princips
Brantu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Valkas rajona teritorijas
plānojumu, Nacionālo plānojumu, Vidzemes plānošanas reģiona telpisko plānojumu,
izstrādātajiem kaimiņu pašvaldību plānojumiem un fizisko personu interesēm.
3) daudzveidības princips
Plānojums paredz teritorijas dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un
saimnieciskās darbības daudzveidības saglabāšanu un daudzveidīgas attīstības
iespējas.
4) detalizācijas princips
Plānojums atbilst vietējo pašvaldību detalizācijas līmenim. Tajā precizēti augstākā
līmeņa plānojumu prasības un sniegti uzdevumi atsevišķu pagasta teritoriju
detālplānojumu izstrādei.
5) konkurences princips
Plānojums nodrošina visām teritorijā esošajām juridiskām un fiziskām personām
vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai.
6) nepārtrauktības un pēctecības princips
Mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts,
saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies.
7) atklātības principus
Pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot
informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu.
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1.3. Izstrādes gaita
2004.gada 27.aprīlī Brantu pagasta padome pieņēma lēmumu Nr.4 Par teritorijas
plānojuma izstrādi un apstiprināja priekšsēdētāju Raiti Apsīti par atbildīgo Brantu
pagasta teritorijas plānojuma izstrādei.
Sēdē tika apstiprināta teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika nosūtīts paziņojums LR RAPLM par teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.34 Vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi (30.01.2004).
Saskaņā ar iepriekš minēto MK noteikumu 9.punktu, tika rakstiski pieprasīta
informācija sekojošām ministrijām un iestādēm:
1. LR Vides ministrijas Valmieras reģionālai vides pārvaldei;
2. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālai nodaļai;
3. Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijai;
4. B/O VAS Latvijas autoceļu direkcijas Vidzemes reģiona Valkas nodaļai
5. VAS “Latvenergo” filiāles ZET Smiltenes ETR;
6. “Lattelekom” SIA;
7. VAS “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecībai;
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas brigādei;
9. Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiālei;
10. Vidzemes plānošanas reģiona padomei;
11. Valsts ģeoloģijas dienestam.
Lēmums par plānojuma uzsākšanu tika nosūtīts visām kaimiņu pašvaldībām un
Valkas rajona padomei.
2004.gada 16.jūnijā Brantu pagasta padomes zālē notika sabiedriskās apspriešanas
sanāksme, kurā visi interesenti tika iepazīstināti ar jau paveikto teritorijas plānojuma
izstrādē un varēja uzdot jautājumus un sniegt ieteikumus Brantu pagasta teritorijas
plānojuma izstrādei.
26.jūnijā noslēdzās 1.sabiedriskās apspriešanas posms.
Saskaņā ar 2004.gada 4.novembrī pieņemtajiem jauniem MK noteikumiem Nr.883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 2004.gada decembra sēdē
tika apstiprināts Darba uzdevums, un papildus pieprasīta informācija Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldei, A/s Latvijas Gāze, Valsts mežu
dienestam.
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Sabiedriskās apspriešanas otrais posms: 2005.gada 13.septembra – 2005.gada
25.oktobrim.
2005.gada 17.novembra sēdē tika pieņemts sēdes lēmums par Brantu pagasta
teritorijas plānojuma 1.redakcijas papildināšanu, pamatojoties uz sabiedriskās
apspriešanas 2.posmā saņemtajiem atzinumiem un ieteikumiem, un gala redakcijas
izstrādi.
Galīgā redakcija apstiprināta 2006.gada 5.janvārī un nosūtīta RAPLM, pēc atzinuma
saņemšanas 2006.gada 29.maijā, 2006.gada 31.maijā pieņemts atkārtots lēmums par
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apstiprināšanai, 2006.gada 9.augustā sēdē
(lēmums, protokols nr.10, 1.§) apstiprināta atkārtoti gala redakcija, un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un kartogrāfiskais materiāls apstiprināts ar
saistošiem noteikumiem.
Teritorijas plānojums stājas spēkā ar 2006.gada 18.augustu – publikācijas dienu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Grozījumu izstrāde uzsākta 2007.gada 31.jūlijā. No 2008.gada 22.maija notika
1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. 2008.gada 23.septembrī teritorijas plānojuma
1.redakcija apstiprināta kā gala redakcija un nosūtīta atzinuma sniegšanai Vidzemes
plānošanas reģionam.
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2. Ģeogrāfiskais novietojums un vēsture
2.1. Ģeogrāfiskais novietojums
Brantu pagasts atrodas Valkas rajona dienvidrietumu daļā. Pagasts atrodas
salīdzinoši tālu no rajona centra Valkas - 46 km, Cēsīm - 40 km, Valmieras - 38 km
un Rīgas - 120 km, taču ir labas satiksmes iespējas un neliels attālums līdz otrai
lielākajai rajona pilsētai Smiltenei.
Pagasts robežojas ar Smilteni, Valkas rajona Blomes, Smiltenes, Launkalnes
pagastiem un Cēsu rajona Raunas pagastu.
Pagasta DA robeža ir autoceļš A 2 (Rīga - Pleskava), šķērso autoceļi Smiltene Rauna V7(3)264 un Smiltene - Blome, Smiltene - Vecpiebalga.
Pagasta teritorija aizņem 8246,8 ha, no tās 3682,6 ha vai 44,6%
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 3743,2 ha vai 45,4% meži.
Lielākā teritorijas daļa ietilpst Vidzemes augstienes Mežoles pauguraines Z
daļā. Reljefs paugurains. Augstākās vietas: Dzērvju kalns (202 m vjl.), Kuiļa kalns
(174,7 m vjl.)
Lielākās upes, kas šķērso pagasta teritoriju ir Abula pietekas Brantupīte,
Mutulīte un Nigra. Pagasta teritorijā ir 5 ezeri, no kuriem lielākais ir Brantu ezers (10
ha).
Purvu kopplatība 63,3 ha (0,7% no pagasta teritorijas), lielākais - Tīrais purvs.
Pagasta teritorijā atrodas tikai viens īpaši aizsargājamais dabas objekts Parastais ozols - Ducmaņu (apkārtmērs 8,13 m , augstums - 17 m).

2.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība
1945.gadā nodibināts Brantu ciems. Brantu ciema Darbaļaužu deputātu padomes
izpildu komiteja darbību uzsākusi 1945.gada 18.oktobrī.
1949.gadā pabeidzot zemnieku saimniecību kolektivizāciju ciema teritorijā
nodibināti 3 kolhozi – “Vidzeme”, “Padomju Dzimtene” un “Dzintars”.
Ar 1950.gada 1.janvāri, sakarā ar jauna teritoriālā iedalījuma ieviešanu republikā
Brantu ciema DDP izpildu komiteja iekļaujas jaunizveidotajā Smiltenes rajonā un
pakļauta Smiltenes rajona DDP IK.
1950.gada 1.janvārī Brantu ciema padomei nodod likvidētās Launkalnes pagasta
DDP IK dokumentus un inventāru.
Ar 1959.gada 11.novembri, likvidējot Smiltenes rajonu Brantu ciema DDP IK
ietilpst Valkas rajonā un pakļauta Valkas DDP IK.
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Sakarā ar jaunās Konstitūcijas pieņemšanu 1977.gada 7.oktobrī Brantu ciema
DDP izpildkomiteja tiek pārdēvēta par Brantu ciema Tautas deputātu padomes
izpildkomiteju un ir pakļauta Valkas rajona Tautas deputātu padomei.
Sakarā ar Latvijas Republikas AP 1991.gada 24.aprīļa likumu “Par pašvaldībām”
spēkā stāšanās kārtību Brantu pagasta TDP izpildkomiteja tiek reorganizēta par
Brantu pagasta TDP valdi, bet 1994.gada 9.jūnijā par Brantu pagasta padomi.
Brantu pagasta padome ir vienojusies ar kaimiņu pašvaldībām darbu vienā
novadā - Smiltenes novadā uzsākt pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.
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3. Vispārīgs dabas raksturojums
3.1. Ģeoloģiskais potenciāls1
Brantu pagasta teritorijas ģeoloģisko uzbūvi veido kristāliskā pamatklintāja
metamorfizētie un intruzīvie arhala ieži un proterozoja veidojumi, kurus klāj bieza
(382 – 477 m) dažāda vecuma un sastāva nogulumiežu sega. Nogulumiežu segu veido
kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra perioda ieži (4.pielikumā kartes).
Pagastā sastopami kembrija nogulumi. Tie transgresīvi sedz kristāliskā
pamatklintāja veidojumus, bet pārklājas ar ordovika iežiem. Nogulumu sastāvā
izdalās jūras terigēnie veidojumi – smilšakmeņi, aleirolīti, konglomerāti. Brantu
pagasta teritorijā kembrija nogulumu biezums nepārsniedz 22 m.
Ordovika virsmas atzīmes ir ļoti mainīgas. Tā atsedzas 331 – 454 m dziļumā,
bet Brantu pagastā, kurš atrodas rajona dienvidrietumu virzienā, ir vērojams virsmas
kritums. Austāk sastopami tumšpelēku un melnu argilītu un mālu slāņkopa (līdz 6 m)
ar merģeļu ieslēgumiem. Griezuma atlikušai daļai galvenokārt raksturīgs litoloģiski
viendabīgs sastāvs – mālaini kaļķakmeņi un merģeļi. Griezumu noslēdz smilšainu,
dolomitizētu kaļķakmeņu slānis ar dolomitizētu smilšakmeņu kārtām. Augšordovika
griezums rajona dienvidos ir 66 m.
Silūra nogulumi pagastā nav izplatīti.
Devona nogulumi plešas pa visu pagasta teritoriju. Tie transgrasīvi pārklāj
ordovika sistēmas iežus un veido pirmskvartāra virsmu. Devona sistēmu iedala
apakšdevona, vidusdevona un augšdevona nodaļās, bet katru no tām - divos stāvos,
stāvus savukārt vēl sīkāk svītās. Svītas atšķiras pēc litoloģiskā sastāva un
paleontoloģiskām pazīmēm.
Devona sistēmas ieži veidojušies no plūstošu ūdeņu sanesām(smilšakmeņi,
māli) vai seklas jūras un lagūnu apstākļos (dolomīti, ģipšakmeni). Devona iežus plaši
izmanto kā derīgos izrakteņus. Devona biezums pagastā ir līdz 370 m.
Apakšdevons izplatīts visā pagasta teritorijā. To veido galvenokārt terigēnie
nogulumi – Ķemeru svīta, kur raksturīgie ieži ir smilšakmeņi ar aleirolītu starpkārtām.
Arī vidusdevona nogulumi izplatīti visā teritorijā.

Valkas rajona teritorijas ģeoloģiskais zonējums, 5.grāmata, LVCZPI zinātniski pētnieciskais darbs,
Rīga, 1996

1
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Brantu pagastā sastopami augšdevona nogulumi - Pļaviņu svīta un Gaujas
svīta.
Pļaviņu svītai raksturīgie ieži ir dolomīti, dolomītmerģeļi, māli. Zem kvartāra
nogulumiem tā atsedzas 5 – 7 km platā joslā. Pļaviņu svītas biezums mainās no 10
līdz 26 m.
Gaujas svītai raksturīgie ieži smilšakmeņi ar mālu un aleirolītu starpkārtām.
Apakšējā robeža krasi izteikta. To veido biezas gaišpelēku smilšakmeņu slāņkopas
kontakts ar Burtnieku mālu un aleirolītu nogulumiem. Griezumā sastopami balti
kvarca smilšakmeņi ar konglomerātu lēcām un aleirolītu starpkārtām. Gaujas svītas
biezums sasniedz 90 m.
Kvartāra nogulumi izplatīti visā pagasta teritorijā. No kvartāra nogulumiem
Brantu pagastā izplatīti glacinētie nogulumi (morēnas smilšmāls un mālsmilts) un
fluvioglaciālie iekšledud nogulumi (Smilts, smilts – grants, grants – oļu, aleirīts).

3.2. Derīgie izrakteņi
Brantu pagasts nav bagāts ar derīgo izrakteņu resursiem, pamatā tie ir vietējas
nozīmes derīgie izrakteņi - kūdra, smilts, grants.
Brantu pagastā nav derīgo izrakteņu atradnes ar valsts nozīmes derīgo
izrakteņu atradnes statusu. Esošās atradnes ir nelielas. Smilts un smilts – grants
ieguvei izmantojama ir atradne “Paltnieki”.(Valkas rajona kopsaimniecības
“Vidzeme” smilts atradnes “Paltnieki”, teritoriju “Slavēkas”, “Vīķīši”, “Pubēti” un
“Čiekuri” ģeoloģiskās izpētes darbu lieta, Latvijas Valsts zemes ierīcības
projektēšanas institūts “Zemesprojekts”, 1990, Rīga)
Derīgo izrakteņu atradne “Paltnieki” izvietojas pagasta centra daļā, pēc
ģeomorfoloģiskā iedalījuna atrodas glacigēnā un ledāju kušanas ūdeņu paugurainē.
Zem kvartāra nogulumu segas, ģeoloģisko uzbūvi veido Augšdevona franas stāva
Gaujas svītas smilšakmeņi, aleirīti, māli. Smilts-grants un smilts iegulas kopējā
platība ir 34 tūkstoši m2, kuros derīgā slāņa biezums ir smilts – grants no 0 – 7,5 m,
vidēji 3,2 m, bet smilts iegulas derīgā slāņa biezums no 0 – 15,5 m, vidēji 6,2 m.
Smilts-grants un smilts segkārtas kopējā platība ir 34 tūkstoši m2 un segkārtās
biezums “Paltnieku” atradnē no 0,2 – 0,4 m, vidēji 0,3 m. Derīgās slāņkopas iegulums
attiecībā pret pazemes ūdens līmeni ir virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Statiskais
ūdens līmenis no zemes virsmas ir no 6,1 līdz 13,5 m.1 (Derīgo izrakteņu pase, Valsts
ģeoloģijas dienests, 18.06.2003) un tas nozīmē, ka atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi
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nav labvēlīgi derīgā materiāla ieguvei. Kopīgie krājumi 2003.gadā atradnē ir smilts –
grants - 115,6 tūkstoši m3 , smilts – 221,7 tūkstoši m3 , to skaitā zem pazemes ūdeņu
līmeņa – 80.0 tūkstoši m3 . Zemnieku saimniecībai „Paltnieki” noteikta smilts – grants
un smilts ieguves kvota laikā no 2003.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 17.jūnijam 280
tūkstoši m3 apjomā.
Ģeoloģiskajā izpēte, kas tika veikta pagasta teritorijas objektā “Slavēkas”, kurš
atrodas pagasta ziemeļu daļā, tika konstatēts zem augsnes kārtas smilts granšaina,
mālaina, slāņa biezums –1,4 m, dziļāk ieguļ morēnas mālsmilts. Derīdais materiāls ir
nelielos daudzumos, tāpēc atradnes ierīkošana nav lietderīga.
Ģeoloģiski pētītās teritorijas “Vīķīši”, “Pubāti” un “Čiekuri” izvietojas saimniecības
austrumu daļā. Objektos zem augsnes kāstas konstatēta morēnas mālsmilts. Pēc valsts
standartiem materiāls ir nederīgs atradņu ierīkošanai.( Valkas rajona kopsaimniecības
“Vidzeme” smilts atradnes “Paltnieki”, teritoriju “Slavēkas”, “Vīķīši”, “Pubēti” un
“Čiekuri” ģeoloģiskās izpētes darbu lieta, Latvijas Valsts zemes ierīcības
projektēšanas institūts “Zemesprojekts”, 1990, Rīga).
Atradnes “Vārpiņas”, atrodas pagasta dienvidaustrumu daļā, pēc ģeomorfoloģiskā
iedalījuma objekts atrodas glacigēnā un ledāju kušanas ūdeņu pārskalotā paugurainē.
Zem kvartāra nogulumu segas, tehnisko uzbūvi veido Augšdevona franas stāva
Gaujas svītas smilšakmeņi, aleirīti, māli. Ģeoloģiskajā izpētē tika noskaidrots, ka
smilts – grants apjomi ir nelieli. ( Valkas rajona kopsaimniecības “Vidzeme” smilts –
grants atradnes “Vārpiņas”, ģeoloģiski pētītās teritorijas “Vilki” darbu lieta, LR LM
Latvijas Valsts zemes ierīcības projektēšanas institūts “Zemesprojekts”, 1991, Rīga).
2008.gada 11.martā izdota smilts – grants un smilts atradnes „Kalna Masaļi” pase.
Atradnes platība ir 1,4 ha, smilts – grants krājumi atradnē ir 11,5 tūkst.m3, smilts –
37,0 tūkst.m3 , krājumu kategorija – A. Derīgo izrakteņu atradnei „Kalna Masaļi”
derīgo izrakteņu ieguves limits laikā no 11.03.2008 – 04.03.2018 noteikts smiltij –
grantij - 11,5 tūkst.m3, smiltij – 37,0 tūkst.m3.
Atradnē „Bērtuļu dzirnavas” veikti priekšizpētes darbi 2006.gada aprīlī, un izpildīto
darbu rezultātā noskaidrots, ka „Bērtuļu dzirnavas” derīgo izrakteni var izmantot kā
celtniecības smilts – grants maisījumu un kā celtniecības smiltis. Smilts - grants
materiāls un smiltis ir derīgas dažu ceļa segumu kārtu izveidei, kā arī teritoriju
labiekārtošanai un planēšanas darbiem.
Kūdras atradņu raksturojums sniegts 7.pielikumā, sapropeļa 8.pielikumā.
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3.3. Reljefs
Brantu pagasts izvietojies Vidzemes augstienes ziemeļu daļas pauguros. Branti
priecē ar savu reljefo dabas ainavu. Pauguri mijas ar lejām, mežu puduri - ar lauku
līdzeno klājumu.
-

Reljefa formas
Annas kalns – Vidzemes ciems.

-

Dzērve kāja – paugurs Brantu pagastā, ap 3 km Z no Brantu apdzīvotās vietas,
VMF

-

Dzērvju kalns – Brantu apdzīvotā vietā, ap 0,2 km D no „Lepēku” mājām

-

Gāles kalns – Brantu pagasts, ap 5,5 km ZRR no Brantu apdzīvotās vietas, D
no „Lāču” mājām

-

Kampu pilskalns – ap 3 km ZA no Brantu apdzīvotās vietas, 0,5 km ZRR no
„Kalna Remmeļu” mājām, 0,5 km D no „Lejas Puntuļu” mājām.

-

Kapu kalns (Brantu senkapi) – Brantu apdzīvotā vietā, DA no „Kalniņu”
mājām.

-

Kubla kalni – ap 2,5 km ZR no Brantu apdzīvotās vietas, 0,2 km D no „Ķudru”
mājām, VMF

-

Kuiļa kalns – 4 km ZA no Brantu apdzīvotās vietas, DR no „Vecvīķīšu” mājām

-

Reņģu kalns

-

Priežu kalns – ap 5,5 km ZRR no Brantu apdzīvotās vietas, A no „Lāču”
mājām

-

Šūpuļkalns – ap 4 km DR no Smiltenes, 250 m ZR no „Brikužu” mājām, 174 m
vjl

-

Vilka kalns – 3,5 km ZZA no Brantu apdzīvotās vietas, D no Strantes ezera, pie
„Mārsēlu” karjera

-

Purvi un pļavas
Skrastiņu purvs – zemais purvs, ap 3 km DR no Smiltenes centra, cauri tek
Cērtenes upe, VMF, Kūdras fonds 2503, 36 ha

-

Tīrais purvs ( Tīrelis )– zemais purvs, ap 6 km ZR no Smiltenes centra,
Smiltenes – Raunas šosejas labā pusē. Kūdras fonds 2536, 184 ha. Mežs,
meliorētas pļavas.

-

Vārpaiņa purvs (Zvirgzdu purvs, Akmeņkalnu purvs, Jaunupītas purvs) –
nosusināts zemais purvs, ap 3 km DR no Smiltenes robežas, A no „Vārpaiņu”
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mājām. R no „Jaunupītēm” un „Akmeņkalnu” mājām, Z no „Jaunzvirgzdiem” un
„Veczvirgzdu” mājām. Kūdras fonds 2537, 14 ha
-

Zaķu purvs (Zaķīšu purvs) – zemais purvs. Ap 2 km D no Brantu apdzīvotās
vietas, R no „Zaķīšu” mājām. Kūdras fonds 2553, 6 ha

-

Žīguru purvs – zemais purvs, 3 km Z no Brantu apdzīvotās vietas, 0,5 km Z no
„Žīguriem”. Kūdras fonds 2531, 3 ha, ganība
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3.4. Augsnes
Brantu pagastā valdošās augsnes ir erodētās velēnu podzolētās, velēnu gleja un velēnu
podzolētās gleja. Reljefs pagasta teritorijā ir paugurains.
Brantu pagasta teritorijā ir lauksaimniecībai izmantojamās zemēs augsnes mehānisko
sastāvu veido (Augšņu agroķīmiskās kartēšanas lieta, Republikāniskā zinātniskā
ražošanas apvienība “Ražība”, Rīga, 1992)
Augsnes
mehāniskai
s sastāvs
SM+SMP
Smilšmāls+
putekļu
smilšmāls
MS+MSP
Mālsmilts+
putekļu
mālsmilts
S+GR
Smilts
grants
Kūdra
Kopā %

Zem
4,6

Augsnes skābums pH
4,6-5 5,15,6-6 6,15,5
6,5
5
2
9
5

Virs
6,5
34

ha

%

55

1,7
8

212
5

68,
66

23

81

295

458

503

765

527

17,
03

1

21

47

118

160

180

388

12,
54

2

8

62

169

110

37

0,84

3,72

13,12

24,36

25,14

32,83

Lielākā daļa pagasta augsnes ir vāji skābas (pH 5,6 – 6,0), vāji skābas līdz neitrālas
(pH 6,1 – 6,5) un neitrālas (pH lielāks par 6,5).
Analizējot pēc reljefa formas, nedaudz virs 50% reljefu veido līdzenas nogāzes, ap
30% ir viļņots līdzenums, tas ir platības ar izteiktu mikroreljefu, nedaudz virs 10%
reljefu veido stāvas nogāzes, var būt saliktas reljefa formas un tikai 1% no reljefa ir
līdzens. Reljefu kā līdzenu var raksturot 34% pagasta lauksaimniecībā izmantojamo
zemju teritorijās, bet 64% iespējama erozija.

3.5. Klimats
Brantu pagastā, tāpat kā visā Valkas rajonā klimats ir kontinentālāks salīdzinot
ar valsts rietumu rajoniem. Brantu pagasts atrodas rajona dienvidrietumu daļā, tas ir
Vidzemes augstienes ziemeļu daļas pauguros, kur klimats raksturojams kā mēreni
mitrs un vēss.
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Gada vidējā gaisa temperatūra ir + 4.6 oC. Gada gaitā visaukstākais ir janvāris
ar mēneša vidējo gaisa temperatūru no -7.0 un vidējo minimālo gaisa temperatūru no 9.5 oC līdz -10 oC. Vissiltākais ir jūlijs ar mēneša vidējo gaisa temperatūru
+16.1...+16.5 oC un vidējo maksimālo +21.2....+21.9 oC. Līdz šim novērotā gada
absolūti minimālā gaisa temperatūra ir -40...-42 oC, absolūti maksimālā gaisa
temperatūra ir +33...+34 oC.
Nokrišņi iespējami vidēji katru otro dienu. Gada nokrišņu summa ir 670...710
mm. Visvairāk nokrišņu ir jūlijā un augustā (mēneša nokrišņu summa 85...95 mm),
vismazāk - februārī un martā (mēneša nokrišņu summa 25...35 mm).
Ievērojamais nokrišņu daudzums, mērenās temperatūras visu gadu rada
paaugstinātu gaisa mitrumu un mākoņainumu.

3.6. Pazemes ūdeņi
Pazemes ūdeņi Brantu pagastā ir galvenais ūdensapgādes avots. Lauku
iedzīvotāji pārsvarā izmanto kvartāra nogulumu gruntsūdeņus. To iegulu dziļums
neliels un tie ir viegli pieejami ekspluatācijai, kā arī viegli piesārņojami.
Pagastā ūdensapgādei, aptuveni puse pagasta teritorijā tiek izmantots
Arukilas- Amatas ūdens kompleksa artēziskie ūdeņi, un puse izmanto Pļaviņu –
Daugavas kompleksa ūdeņus. Pavisam Brantu pagastā ir uzskaitīti 12 ūdens ieguves
artēziskie urbumi, kas ierīkoti dažādos gados.
2005.gadā izmanto piecas artēziskās akas (izvērsts apraksts 4.2.nodaļā)

3.7. Virszemes ūdeņi
Pagasta teritorijā ir galvenokārt tikai mazas upes un strauti.
Upes, kas šķērso pagasta teritoriju:
-

Ar kopējo garumu 25 – 100 km - Mutulīte, Nigra, Abuls

- Ar kopējo garumu 10 - 25 km - Abula kreisā pieteka Dranda, Nigras pieteka
Knīpupīte.
- Ar kopējo garumu 10 km - Brantupīte (ietek Strantes ezerā), Drandas kreisā
pieteka Cērtene.
No pagasta upēm, hidrogrāfiskais raksturojums informatīvajos materiālos ir
pieejams tikai Abulam.
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Abuls upes hidrogrāfiskais raksturojums
Garums
km
52

Basei- Hidrogrāf.tīkla Slīpums Vidējais
na
biezība km/
m/km augstums
laukums
km2
m
2
km
430
0,45
4,4
100

Ezerainība

Mežainība

Purvainība

1

15

10

Brantu pagasta upes pieder līdzenuma tipa ūdenstecēm. Upes barojas galvenokārt
no sniega un lietus ūdeņiem. Upju noteces režīmam nav raksturīgi lieli pavasara pali,
ir relatīvi zems vasaras mazūdens līmenis, un diezgan noturīgs ziemas mazūdens
periods. Brantu pagastā applūstošās teritorijas nav.
Novērotā maksimālā ūdens caurplūde Abuls upē (Smiltenes postenī, 1956.-1990.g)
maksimālie caurplūdumi pavasara palu laikā 3,29 m3/s, vasaras-rudens plūdos – 2,65
m3/s.
Noteikt virszemes saldūdeņu – ūdensteču kvalitātes mērķi saskaņā ar 1.tabulu.
1.tabula
Brantu pagasta virszemes saldūdeņu – ūdensteču kvalitātes mērķi
Piesārņojuma novērtējums pēc saprobitātes
indeksa
Gaujas baseins (baseina kods Nr.52)
Abuls
Tīrs, vāji piesārņots
Mutulīte
Tīrs, vāji piesārņots
Nigra
Vāji piesārņots
Dranda
Vāji piesārņots
Brantupīte
Nav informācija
L - lašveidīgo zivju ūdeņi
Upes nosaukums

Ūdens kvalitātes
mērķis
L
L
L
L
L

Pagasta teritorijā atrodas Brantu ezers, kura platība ir 10 ha, Cērtenes dzirnavu
ezers (1,1 ha), Prūša dzirnavu ezers (2,1 ha), Paltes ezers (1,0 ha, uz doto brīdi
izžuvis), Strantes ezers (7,1 ha).
Visi pagastā esošie ezeri pieder pie eitrofā – produktīvā tipa ezeriem.
Pagasta teritorijā atrodas trīs vecās ūdens dzirnavas: Cērtenes dzirnavas,
Brantu dzirnavas (Brantupīte) un Bērtuļu dzirnavas (strauts). Dzirnavas nav atjaunotas
un nedarbojas.
Brantu pagastā ar zivsaimniecību nodarbojas zemnieku saimniecība „Lejas
Prieņi” (zivsaimniecība reģistrēta 2005.gadā). 2005 gadā saimniecības dīķos ielaistas
1 tonna foreles.
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Mērķis
Nodrošināt ūdensteču un ūdenstilpju izmantošanu atbilstoši noteiktajam ūdens
kvalitātes mērķim.
Izmantošana
MK noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai" (09.07.2002.),
Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem un peldūdeņiem
jāuztur atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.)
Peldvietu iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro LR MK noteikumi Nr.300
„Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” (11.08.98.)
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3.8. Meži
Mežu kategorijā ietilpst visi pagasta teritorijā esošie meži un purvi, kuriem
nav noteikti jebkādi izmantošanas ierobežojumi.
Mežu galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība un mežrūpniecība.
Izmantošana
Mežu teritorijas jāizmanto un jāapsaimnieko saskaņā ar LR "Meža likumu"
(16.03.2000) un LR MK noteikumiem Nr. 189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā" (08.05.2001) un atbilstoši izstrādātajiem mežierīcības projektiem.
Mežu zemju transformācija jāveic saskaņā ar LR "Meža likumu" (16.03.2000) un
citiem tiesību aktiem.
Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek saskaņā ar likumu "Par zemes dzīlēm"
(02.05.1996).
Mežu kategorijā ir iekļauti arī purvi.
Lai

nodrošinātu

dabas

daudzveidību, cilvēka darbības

neskartu un

mazpārveidotu mežu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, nodrošinātu zinātniskos
pētījumus un vides pārraudzību, saglabātu mežu nozīmīgākās teritorijas sabiedrības
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai, Meža likuma IX nodaļā „Dabas aizsardzība
mežā” ir norādītas dabas aizsardzības prasības Latvijas mežos.
Brantu pagasta teritorijas mežos ir ar Valsts virsmežniecības 2003.gada
4.marta rīkojumu Nr.59 izveidots īpaši aizsargājamo sugu mikroliegums – melnā
stārķa ligzdošanas vieta .
Informācija par mikroliegumu:
-

mikrolieguma Nr.840004,

-

aizsargājamā suga – melnā stārķa ligzdošanas vieta

-

mežniecība – Smiltenes mežniecība,

-

platība: 18,1 ha.
Otrs aizsargājamais mežu nogabals ir aizsargājamie zooloģiskie liegumi

„Bukāni – 1”, kas atrodas 2 nogabalos 0,6 ha un 1,3 ha platībā.
Izmantošana

o Mikroliegumu apsaimniekošana ir jāveic saskaņā ar LR MK
noteikumiem "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2001).
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Mežus

pagasta

teritorijā

apsaimnieko

AS

“Latvijas

valsts

meži”

Austrumvidzemes mežsaimniecība, pagasta pašvaldība un individuālie mežu
īpašnieki.

4. Vides kvalitāte
4.1. Antropogēnās slodzes
Antropogēnās slodzes – vielas, objekti un procesi, kas rada slodzes uz dabas
komponentiem vai teritorijām un ir saistīti ar cilvēka saimniecisko un cita veida
darbību. Antropogēnās slodzes var izmērīt un aprēķināt.
Antropogēnā vide – cilvēka darbības rezultātā pārveidotā dabas vide.
4. nodaļa.
Vides kvalitātes normatīvā reglamentēšana
18. pants.
Vides kvalitātes normatīvi un standarti
Saimnieciskās un cita veida darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi ierobežo
vides kvalitātes normatīvi un standarti.
Nacionālos vides kvalitātes normatīvus apstiprina Ministru kabinets.
Vides kvalitātes normatīvi un standarti ir obligāti visiem vides un dabas resursu
lietotājiem.
[1997. gada 22. maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 1997.06.25.]
19. pants.
Antropogēno slodžu normatīvi un limiti
Lai nodrošinātu vides kvalitāti, tiek izstrādāti normatīvi un kritēriji, kas reglamentē
maksimāli pieļaujamo slodzi uz apkārtējo vidi, nosakot piesārņojošo vielu izplūdes
(novadīšanas) apjomu un piesārņojošo vielu koncentrāciju tajā, kā arī kaitīgo fizikālo
iedarbību uz apkārtējo vidi un radiācijas līmeni.
Antropogēno slodžu normatīvus un limitus, to noteikšanas un kontroles metodes
apstiprina Ministru kabinets.
[1997. gada 22. maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 1997.06.25.]
Brantu pagastā nav lieli ražošanas objekti, kuri radītu antropogēno slodzi.

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

23

BRANTU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS

4.2. Ūdens apgāde un kanalizācija
Brantu pagastā kopējai ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 6 daudzdzīvokļu, 4
divdzīvokļu individuālās dzīvojamās mājas

un

mehāniskās darbnīcas, SIA

“Vidzemīte” kantoris, pagasta padome. Ar 2004.gada 1.janvāri Brantu pagasta
ūdensapgādes sistēma nodota Smiltenes NKUP pārziņā.
Centralizētais ūdensvads nodots ekspluatācijā 1981.gadā. Vidēji diennaktī tiek
padoti 0,03 tūkst.m3 ūdens, kas ir 12,5% no ūdensvada ražības. Par padoto ūdeni
iedzīvotāji maksā vidēji 1,98 santīmus mēnesī. Ūdens tiek iegūts no 1981.gadā
ierīkota artēziskā urbuma. Urbuma dziļums 500 m, sūkņa ražība 2 l/s. Pagastā ūdens
kvalitāte ir slikta un plānots tuvākajā nākotnē pieslēgties pie Smiltenes pilsētas ūdens
apgādes sistēmas.
Kopumā pagastā ir 12 artēzisko aku urbumi, 2008.gadā izmanto piecas
artēziskās akas.
1. Artēziskā aka “Vidzemes ciems”, ūdens lietošanas
atļauja izsniegta Smiltenes NKUP
2. Artēziskā aka “Lubeķi” , ūdens lietošanas atļauja
izsniegta SIA “Vidzemīte”
3. Artēziskā aka “Ozolkalni” , ūdens lietošanas atļauja
izsniegta SIA “Vidzemīte”
4. Artēziskā aka “Naudieši” , ūdens lietošanas atļauja
izsniegta SIA “Vidzemīte”
5. Artēziskā aka “Priednieki”, ūdens lietošanas atļauja
izsniegta SIA “Vidzemīte”.
Individuālajās mājās ūdensapgādei lieto grodu akas, no kurām lielākā daļa ir
aptuveni 7 - 9 metri. Ūdens kvalitāte ir slikta - liels dzelzs saturs. Mikrobioloģiskie
rādītāji ūdens kvalitāti kopumā raksturo kā nosacīti labu, jo ne vienmēr visi rādītāji
atbilst normām.
Brantu pagasta neizmantotiem artēziskiem urbumiem perspektīvā plānota to
tamponēšana.
Brantu pagasta Vidzemē - daudzdzīvokļu un divdzīvokļu mājās ir izveidota
vienota kanalizācijas sistēma. Pārējā pagasta teritorijā tiek izmantoti individuālie
septiskie tanki.
Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs lielākoties atbilst dzeramā ūdens kvalitātes
prasībām.
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4.3. Ūdeņu piesārņojums
Pagasta teritorija nav pakļauta tiešai nozīmīgai ūdens, gaisa piesārņojuma vai
rekreācijas ietekmei.
Ūdenstilpju un ūdensteču piesārņošana ir samazinājusies, jo lopu novietnes un
citi lauksaimniecības objekti, kas atrodas virszemes ūdeņu piekrastes joslās, ir
modernizēti.
Brantu pagastā darbojas Vidzemes ciema centrā notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas B - 100, kuru jauda ir 36,5 m3/diennaktī.
Līdz 2004.gadam attīrīšanas iekārtas bija pagasta pārziņā, bet ar 2004.gada
1.janvāri tās nodotas Smiltenes NKUP īpašumā. Pēc attīrīšanas iekārtām ūdeņi izplūst
Cērtenītes upē. No notekūdeņu attīrīšanas iekārtām dūņas tiek nogādātas Brutuļos
(Smiltenes pagastā), un to veic apsaimniekotājs Smiltenes NKUP.
Iekārtas ir novecojušas. Ir izstrādāts tehniskais projekts un ar 2009./2010.gadu
pagasta kanalizācijas sistēmu Smiltenes NKUP plāno pieslēgt Smiltenes attīrīšanas
iekārtām.
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2.tabula
Tiešā novadūdeņu izplūde ūdens objektos
Notekūdeņu
novadīšanas vieta
(ģeogrāfiskās
koordinātes,
ūdenssaimnieciskais
kods, teritoriālais
kods)
Ferma
Ter.kods.94488 –
“Ozolkalni” – Brantu pagasts,
biodīķis ūds.k.52442500 grāvis
Nigra
Dzīv.māja
Ter.kods.94488 –
“Ozolkalni” – Brantu pagasts,
mel.grāvis
ūds.k.52442500 Nigra
Ferma
Ter.kods.94488 –
“Naudieši” –
Brantu pagasts,
mel.grāvis
ūds.k.52482000 Nigra
Ferma
Ter.kods.94488 –
“Lubeķi” –
Brantu pagasts,
biodīķis ūds.k.52424000 Ragžupīte
Kaņupīte
Vidzemes
Ter.kods.94488 –
ciema BIO
Brantu pagasts,
100(A500007) ūds.k.52482000 Cērtene
Objekta
nosaukums

Izplūdes vietas
identifikācijas
Nr.

Kopējais notekūdeņu
daudzums
m3
diennaktī

m3
gadā

N500049

3000

1095000

N500235

1000

365000

N5002369

2500

913000

N500365

1000

365000

N500006

50

18250

4.4. Gaisa piesārņojums
Brantu pagastā un tā tuvumā nav lielu piesārņojuma avotu, kas būtiski varētu
ietekmēt vides kvalitāti. Brantu pagastā stacionārais izmešu avots ir katlu māja. Liels
nav arī izmešu daudzums no autotransporta, jo maza ceļu noslodze.
SIA “Vidzemīte” tehnika ir modernizēta un mehāniskās darbnīcas ar degvielu
uzpildes sektoriem dod minimālu gaisa piesārņojumu .

4.5. Cietie atkritumi
Atkritumu izgāztuve Puni (Z/s “Ragži”) ir rekultivēta. 2002.gada 26.novembrī
tika pieņemts lēmums par atkritumu izgāztuves slēgšanu un 2003.gadā tā tika
rekultivēta.
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Kopš 2000.gada pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar
līgumiem veic BO SIA Ziemeļvidzemes Atkritumu Apsaimniekošanas Asociācija
(ZAAO) un Smiltenes NKUK.
Pēc ZAAO sniegtās informācijas Brantu pagastā ir līgumi par 132,58 m3
atkritumu savākšanu gadā. Ar Smiltenes pašvaldības uzņēmumu „Smiltenes NKUK”
ir noslēgti 46 līgumi. Pēc Brantu pagasta Atkritumu apsaimniekošanas plāna uz 1
iedzīvotāju gadā plānots saražotais atkritumu daudzums ir 0,96 m3. Smiltenes NKUK
apkalpo Vidzemītes ciema teritoriju, un ar saņemto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotāji
ir apmierināti. Turpmākajos gados izmaiņas atkritumu savākšanā pagastā nav
plānotas.
SIA Firma “VAL.MET.A” – “Saliņās” – metāla vākšana – sadzīves atkritumi.
Pagasta

teritorijā

dzīvnieku

kapsētas

nav.

Pagasta

lauksaimniecības

uzņēmumam SIA „Vidzemīte” ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “ZAAO -Triāls”
Valmierā par kritušo dzīvnieku savākšanu un likvidāciju. Arī citi lopu turētāji kritušos
dzīvniekus nodod iepriekš minētajam Valmieras kritušo lopu savākšanas un
utilizācijas uzņēmumam.

4.6.Siltumapgāde
Brantu pagasta daudzdzīvokļu mājās ir lokālā siltumapgāde. Visām
individuālām dzīvojamām mājām ir autonoma apkure, kā kurināmais tiek lietota
malka.

5. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums
Dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus drīkst izmantot atbilstoši to statusam, kas
noteikts LR tiesību aktos.

5.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Brantu pagasta teritorijā ir viens aizsargājamais koks – parastais ozols, mikroliegums
“Melnā stārķa un trīspirkstu dzeņa ligzdošanas vieta” un aizsargājamais mežu
nogabals - aizsargājamie zooloģiskie liegumi „Bukāni – 1” (precīza informācija par
mikroliegumu un aizsargājamo mežu nogabalu sniegta 3.8.nodaļā „Meži”).
Aizsargājamie dižkoki:
Nosaukums
Parastais ozols Ducmaņu

Atrašanās
150 m no Kalna
Ducmaņu mājām
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5.2. Kultūrvēsturiskais mantojums
Kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti šobrīd spēkā esošajā valsts
aizsargājamo

kultūras

pieminekļu

sarakstā

(apstiprināts

Kultūras

ministrijā

29.10.1998. ar rīkojumu Nr.128), aizsargājami un izmantojami saskaņā ar likumu Par
kultūras pieminekļu aizsardzību un MK 26.08.2003. noteikumiem Nr.474 Noteikumi
par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu.
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3.tabula
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Brantu pagastā
Nosaukums
Nr.
Atrašanās vieta
Pieminekļa īss apraksts
arheoloģijas
pieminekļa
Tīrumpapānu
senkapi
(Plikatkalns)

2360 Brantu pagasts, pie
„Pāpāniem” un
bijušiem
„Pulveriem”

Brantu senkapi

2356

Brantu pagasts,
DAA no Brantu
pasta

Kampu pilskalns

2357

Brantu pag., pie
„Kampām”

Gailīšu senkapi
(Krāsmatas,
Velna pils)
Lejasstrantu
senkapi (Velna
kravantes, Velna
pils)

2354

Brantu pagasts, 500
m ZAA no
„Gailīšiem”
Brantu pag., 600 m
DR no „Strantēm”

2355

Kalnastrantu
2359
senkapi (Zviedru
kapi) un
apmetnes
Slavēku senkapi 2361
(Baznīcas kalns,
Velna kravante)
Lejaskleperu
2358
senkapi
(Krāsmata,
Kravanda)
* 2005.gada 5.novembrī

Brantu pagasts, pie
„Līdačiem”
(„Kalnastrantēm”)

Ir norāde (E. Kurtz, 1924), ka šī vieta
varētu būt arī senā kulta vieta.
Akmeņu krāvums pilnīgi ieaudzis
eglītēs.Ap krāvumu iezīmējas it kā
neliels valnītis.
Ar bērziem un eglēm apaudzis
paugurs ar dažiem perimetrā
redzamiem akmeņiem un vecām
bedrēm – vidū un malā uzkalns apaug
ar sīkkokiem. Pielikumā Nr.3
apsekošanas akts Nr.088 no
03.11.2005.
Ar priežu un egļu mežu apaudzis
prāvs paugurs ar diezgan stāvām
nogāzēm.
Pielikumā Nr.3 apsekošanas akts
Nr.089 no 03.11.2005
Pielikumā Nr.3 apsekošanas akts
Nr.086 no 03.11.2005
Esošās arheoloģiskās senvietas īpašās
vērtības – senkapu kultūrslānis,
struktūra, ārējais veidols, kas ir
nozīmīga liecība par Ziemeļlatvijas
dzelzs laikmeta (1.-13.gs), sabiedrību
un materiālo kultūru.
Pielikumā Nr.3 apsekošanas akts
Nr.091 no 03.11.2005

Brantu pagasts, pie
„Slavēkām”

Pielikumā Nr.3 apsekošanas akts
Nr.092 no 03.11.2005

Brantu pagasts, pie
„Lejaskleperiem”

200 m uz D no Lejas Kleperiem, aiz
dīķīša, neliela ceļa malā
akmenskrāvums apaudzis ar kokiem

LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas

Valkas rajona inspektors J. Sīmanis, veica pieminekļu apskati un sastādīja
apsekošanas aktus par valsts aizsardzības pieminekļiem Nr.2354, 2356, 2357, 2359,
un Nr.2361.
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Brantu pagastā atrodas pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais (arheoloģijas)
objekts – Vakts kalns – senkapi, kurš atrodas pie „Kalnzemnieku” mājām.
4.tabula
Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski (arhitektūras) objekti Brantu
pagastā
Nosaukums
Brantu muižas apbūve

Vieta
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kungu māja (vēlāk Valkas rajons, Brantu pagasts,
skola)
Brantu muiža
Dzīvojamā ēka
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža
Magazīna
Valkas rajons, Brantu pagasts,
Brantu muiža

Datējums
19 gs beigas
19 gs 1.p./20.gs 20
– tie gadi
19.gs.v.
19.gs.v.
19.gs.v.
19.gs.v.
1894.g

Brantu muižas apbūve ar parku
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Brantu pagasta kultūras pieminekļu tālāka apzināšana un uzturēšana ir cieši
saistīta ar Nacionālajā programmā Kultūra (2000 – 2010) apakšprogrammā Kultūras
mantojums noteiktajiem mērķiem:
1) kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm,
2) kultūras mantojums kā tautsaimnieciska resursa izmantošana ekonomiskai
attīstībai, tai skaitā tradicionālo materiālu ražošanā un kultūras tūrisma
attīstībā,
3) Brantu pagasta tēla veidošana ar kultūras mantojuma palīdzību,
4) Kultūras mantojuma izmantošana demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas
sabiedrības un valsts veidošanā.
Galvenie virzieni mērķu īstenošanai Brantu pagastā:
1) kultūras mantojuma integrācija cilvēka dzīvē – centrā cilvēks un viņa
labklājība,
2) kultūras mantojuma pieejamība – sabiedrības informētība,
3) kultūras mantojums un identitāte, sabiedrības apziņas veidošana,
4) kultūras mantojums kā ekonomiska vērtība, investīciju piesaiste,
5) kultūras mantojums līdzsvarotas attīstības procesā, tradicionālo materiālu,
īpaši koka, ekoloģisko vērtību propaganda,
6) valsts, sabiedriskā un privātā sektora sadarbība kultūras mantojuma
dokumentēšanā un saglabāšanā,
7) kultūras mantojums kā tūrisma resurss un produkts.
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6. Apdzīvojuma struktūra
6.1. Iedzīvotāji
Brantu pagastā uz 2008.gada 1.janvāri dzīvo 672 iedzīvotāji vai 2% no Valkas
rajona iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju skaita pagasts ir 4 mazākais Valkas rajonā, arī
salīdzinot ar vidējo iedzīvotāju skaitu pagastos Latvijā, tas pieskaitāms maziem
pagastiem.
Iedzīvotāju blīvums ir 8,2 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru.
Brantu pagastā pēdējo desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits ir bijis nemainīgs,
salīdzinājumā ar situāciju Valkas rajonā kopumā, kur 2007.gadā salīdzinot ar
1996.gadu iedzīvotāju skaits samazinājies par 7,6 %.
5.tabula
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Brantu pagastā laikā no 1998.gada -2007.gadam
Gads
Skaits

1998
648

1999 2000 2001 2002
666
677
668
670

2003 2004 2005 2006 2007
672
668 663 676 672

Sadalījums vecuma grupās 2007.gada 1.janvārī:
Līdz darbaspējas vecumam

132

Darbspējas vecumā

415

Virs darbspējas vecuma

116
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Diagramma.

Iedzīvotāju dabiskā kustība laikā no 1997.gada līdz
2007.gadam
12
10

Skaits

8
Dzimuši

6

Miruši

4
2
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gads

Iedzīvotāju dabiskā kustība laika posmā no 1997. - 2006.gadam ir negatīva, bet
iedzīvotāju skaits daļā no apskatāmā perioda gadiem palielinās, kas liecina, ka pagastā
notiek mehāniskā migrācija, tas ir iedzīvotāji ierodas uz dzīvi no citām vietām.
2007.gadā iedzīvotāju dabiskā kustība ir pozitīva - +1.

6.2. Apdzīvojuma struktūra
Brantu pagasta iedzīvotāji izvietojušies galvenokārt teritorijas ziemeļu daļā, tas ir
netālu no Smiltenes pilsētas robežas. Iedzīvotāju izvietojums Brantu pagastā saskaņā ar
apdzīvoto vietu klasifikāciju:

-

Vidzemes ciems
Apdzīvota vieta „Branti”

Ciems Vidzeme izveidots kā lauku ciemats, tajā atrodas daudzdzīvokļu un
viendzīvokļu mājas ar kopējo komunikāciju tīklu, kurš uz doto brīdi ir nolietojies un tam
nepieciešama rekonstrukcija. Ciemā Vidzeme atrodas pagasta padome, bibliotēka, sporta
laukums, SIA “Vidzemīte” kantoris.
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Brantu apdzīvotā vieta ģeogrāfiski atrodas netālu no Cēsu rajona robežas, tur atrodas
Brantu pamatskola, veikals. No Brantu apdzīvotās vietas līdz Smiltenei ir 14 km. Brantu
apdzīvotā vieta izveidojusies bijušās Brantu muižas (Horstenhof) teritorijā.
Daudzi pagasta iedzīvotāji dzīvo viensētās.

7. Tehniskā infrastruktūra
7.1. Autoceļi
6.tabula.

Autoceļu sadalījums Brantu pagastā

Pagasts Valsts Pašvaldību auto Ielas km
KOPĀ
Teritorijas Ceļu blīv.km/1
Pilsēta autoceļi
ceļi km
pašvaldībā km platība km2
km2
Branti

30,3

45,15

75,45

82

0,92

Brantu pagasta teritoriju šķērso vairāki valsts nozīmes autoceļi:
-

A 2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža – 2. tehniskā kategorija,

-

V 234 Smiltene – Rauna

- 4. tehniskā kategorija,

-

V 250 Blome – Strante – Smiltene

- 5. tehniskā kategorija,

-

V 264 Lembis – Drusti – Vecpiebalga – 5. tehniskā kategorija.

Likuma „Par autoceļiem” 27.1 pants nosaka:
(1) Autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes
nodalījuma josla.
(2) Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais
platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:
1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;
2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz
20 metriem;
3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz
12 metriem;
4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz
10 metriem;
5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.
(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas
daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.
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Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas
valsts autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz abām pusēm:
-

Valsts galvenajiem autoceļiem

-

Valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem

– 100 m,
– 30 m.

Brantu pagastā esošajiem autoceļiem uz šo brīdi raksturīga neliela satiksmes
intensitāte, izņemot autoceļu A 2.
Brantu pagasta pašvaldības autoceļi ir ar grants segumu un tie sadalās sekojoši:
-

B grupas ceļi – 36,48 km,

-

C grupas ceļi – 8,67 km.

Valsts autoceļu izmantošanu, aizsardzību un darbību uz tiem nosaka sekojoši
galvenie likumi un noteikumi, ko noteikušas valsts institūcijas:
1) LR AP likums “Par autoceļiem” (04.02.1992),
2) LR Saeima “Būvniecības likums” (10.08.1995) un LR MK Vispārīgie
būvnoteikumi,
3) LR Saeima “Ceļu satiksmes likums” un LR MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi
par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”,
4) LR “Aizsargjoslu likums” (03.11.1997) un LR MK Noteikumi Nr.162
(04.10.2001) “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”,
5) LR SM noteikumi Nr.45 “Noteikumi par valsts autoceļu uzturēšanu ziemā”,
6) MK noteikumi Nr. 84 “Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes
maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība”
(26.02.2002.).

7.2. Sabiedriskais transports
Brantu pagasta teritorijā pasažieru pārvadājumus nodrošina pašvaldības
uzņēmums Valmieras rajona “VTU Valmiera” un SIA “CATA” (Cēsu uzņēmums).
Minētajām firmām ir moderns un komfortabls autobusu parks, kā arī “VTU Valmiera”
ir labiekārtota autoosta Smiltenē.
Uz Brantu pagastu var nokļūt:
1) “VTU Valmiera” maršruts Nr.5394 Smiltene – Brantu skola – Smiltene
mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai 1 reizi dienā,
2) “VTU Valmiera” maršruts Nr.7908 Rīga - Smiltene – Gaujiena katru dienu 1
reizi dienā.
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3) SIA “CATA” maršruts NR.7766 Cēsis – Balvi -Kārsava katru dienu 1 reizi
dienā,
4) SIA “CATA” maršruts NR.7770 Cēsis – Ape –Alūksne – katru dienu 1 reizi
dienā,
5) SIA “CATA” maršruts NR.7771 Cēsis – Smiltene – Liepa – Cēsis – katru
dienu 1 reizi dienā.

7.3. Sakari
Brantu pagastā telefonsakarus uzturot stacionāro telekomunikāciju tīklu,
nodrošina “Lattelekom” SIA. Apdzīvotā vietā „Branti” atrodas “Lattelekom” SIA
sakaru centrāle.
Mobilos sakarus nodrošina LMT GSM un SIA “TELE 2”, to sakaru zona pārklāj visu
pagasta teritoriju.
Pagasta teritorijā atrodas VAS “Latvijas pasts” pasta nodaļa – Branti.
Iedzīvotāji nodrošināti ar visu valsts radio un televīzijas raidījumu uztveršanu.

7.4. Elektroapgāde
Brantu pagastam elektroenerģijas piegādi nodrošina A/s “Latvenergo” filiāles
“Ziemeļu elektriskie tīkli” Smiltenes elektrisko tīklu iecirknis. Pagastā atrodas 100
kilovoltu, 20 kilovoltu un 0,4 kilovoltu līnijas. Brantu pagasta teritorijas plānojuma
kartēs “Brantu pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana” un “Brantu pagasta plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošana” parādītas 20 un 110 kilovoltu līnijas.

7.5. Gāzes apgāde
Brantu pagasta Ziemeļu puses teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads.
Vidzemes ciems robežojas ar Smiltenes pilsētu, kurā perspektīvā plānojas sadales
gāzes vada atzars no maģistrālā gāzes vada ar spiedienu P>1,6MPa (maģistrālais
gāzes vads Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve DN 700 mm un Izborska Inčukalna pazemes gāzes krātuve DN 700 mm) . Tā kā nākotnē varētu būt iespējama
gāzes apgāde Brantu pagasta Vidzemes ciemā no maģistrālā gāzesvada vai Smiltenes
pilsētas perspektīvajiem sadales gāzesvadiem.
Ar gāzi iedzīvotājus nodrošina A/s “Latvijas Propāna Gāze” un tiek izmantota
gāzes balonos iepildīta sašķidrinātā gāze.
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8. Izglītības, kultūras, veselības un sociālā infrastruktūra
IZGLĪTĪBA
Izglītība ir ļoti būtisks aspekts, kas ietekmē pagasta attīstību. Pagasta interesēs
ir iedzīvotāju izglītības līmeņa celšana, jo tas nodrošina gan labāku sociālo, gan
ekonomisko vidi. Svarīga nozīme ir gan jaunās paaudzes izglītošanai, gan pieaugušo
tālākmācībai un kvalifikācijas celšanai.
Brantu pagastā ir viena izglītības iestāde - Brantu pamatskola.
Brantu pamatskola dibināta 1926.gadā. Jau 1919.gadā skolas vajadzībām
piešķirta Brantu muižas dzīvojamā ēka. 1926./27. mācību gadā skolā bija 43 skolēni.
2004/2005.macību gadā skolu apmeklē 57 bērni un strādā 13 pedagogi. Skolā
mācās arī bērni no 4.citām pašvaldībām.(Raunas -3,Launkalnes-1,Smiltenes pag.3,Smiltenes pils.-8)
KULTŪRA
Pagasta iedzīvotājiem ir pieejama bibliotēka, kura atrodas SIA “Vidzemīte”
administratīvājā ēkā. Bibliotēka Brantos tika nodibināta 1954.gadā, kad tās rīcībā tika
nodots ap 1400 grāmatu. Uz 2004.gada 1.janvāri bibliotēkas fondā bija 6800 grāmatu.
Bibliotēkas uzturēšanā un papildināšanā pagasts ik gadus iegulda līdzekļus.
Bibliotēkai ir ap 100 pastāvīgo lasītāju un tā ir liels atbalsts Brantu pamatskolas
skolēniem. Ik gadus pagasts bibliotēkai abonē laikrakstus un žurnālus. No 2005.gada
bibliotēkas telpas atrodas SIA „Vidzemīte” administratīvajā ēkā.
SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
Sociālās palīdzības pasākumi nespēj pilnībā palīdzēt visām personām, kuras
negūst pietiekamus ienākumus. Palīdzību galvenokārt saņem trūcīgās ģimenes
invalīdi un pensionāri.
Pēdējo gadu laikā notikušas izmaiņas veselības aprūpes organizācijas un
atvēlēto resursu apjomā, kuras nav bijušas labvēlīgas pagasta iedzīvotājiem. Ir slēgts
feldšeru punkts.
Brantu pagastā strādā sociālais darbinieks.

9. Tūrisma un rekreācijas teritorijas
Brantu pagasts lepojas ar vairākiem nozīmīgiem vēstures, kultūras un dabas
objektiem, kuri var piesaistīt arī ceļotāju interesi: Brantu muižas komplekss, kurā
tagad ir Brantu pamatskola, veco pagastnamu (šobrīd Brantu pasts), Ducmaņu ozolu
un Emīļu upurakmeni. Emīļu akmens, kura garums ir 3,2 m un platums 2,9 m ir
interesants ar to, ka akmens iedobē nepazūd ūdens.
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Pagastā atrodas daudz valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļu - senkapu.
Pašreiz tūristiem apmešanās iespējama ir viesu mājā “Cērtenes dzirnavas”, kas
atrodas pie Cērtenes upītes ūdenskrituma, zemnieku saimniecības “Lejas Prieņi” viesu
mājā, kas atrodas Nigras upes krastos, pie uzpludināta dīķa.
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10. Brantu pagasta atļautā plānotā (atļautā) izmantošana
10.1. Teritorijas funkcionālais zonējums
Brantu pagasta iedalījums funkcionālajās zonās atspoguļo pagasta teritorijas
pašreizējo (faktisko) un plānoto (perspektīvo) izmantošanu. Katrai no izdalītajām
zonām pašvaldības saistošajos noteikumos reglamentēta atļautā izmantošana un
apbūves noteikumi.
Patreizējā teritorijas izmantošanā starp zemes izmantošanas veidiem, lielāko
daļu aizņem meža zemes-3707,3 ha, kas ir 45,4 % no pagasta teritorijas. Otras lielākās
zemes platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes- 3571,7 ha, no kurām 1752 ha
ir meliorētas. Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības.

Kopplatība
8094,6

7.tabula.
Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) Brantu pagastā
2007.gada 1.janvārī
LIZ
Meži
Krū- Purvi Zem
Pagal- Ceļi Pārējās
māji
ūdeņiem mi
zemes
3571,7 3707,3 132,8 122,8 99
82,6
141
188,7

Brantu pagasta teritorijas plānojumā noteikts sekojošs pašreizējās un plānotās
(atļautās) teritorijas izmantošanas zonējums:
Nr.

Apbūves zonas nosaukums

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Dzīvojamās apbūves teritorijas
Lauku apbūves teritorijas ar viensētu, zemnieksētu
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija
Savrupmāju dzīvojamās RETINĀTAS apbūves
teritorijas /plānotās/

2.

Plānotā Jaukta rekreācijas un dzīvojamās apbūves
teritorija
Jauktas darījumu un sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves teritorijas
Jaukta ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas

3.
4.
5.
6.

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves
teritorijas
Inženiertehniskās apgādes līnijbūvju objektu
apgādes teritorijas
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Krāsu
apzīmējums
kartē
Spilgti sarkana;
Oranža;
Bēša;
Balts pamats ar platu bēšu
līniju svītrojumu 45;
Oranža ar punktojumu;

Tumši sarkanbrūna;
Gaiši pelēkzils;
Autoceļi - līnijobjekti
Gāzes vads, elektrolīnijas,
transformatori. ūdensvads,
kanalizācija u.c.
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7.

Plānotās Tūrisma un rekreācijas objektu
apbūves teritorijas

8.

ZAĻĀS , ŪDEŅU UN TO OBJEKTU LABIEKĀRTOTAS
TERITORIJAS

8.1.

Parki, skvēri, apstādījumi

8.2.
9.

Ūdenstilpes un ūdensteces
Ainavu attīstības teritorija

10.
11.
12.

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
Meliorētās lauksaimniecības zemes
Lauksaimnieciskās ražošanas objektu apbūves
teritorija
Mežsaimniecības (mežu) teritorijas
Īpaši aizsargājamo sugu mikroliegumu teritorijas
Aizsargājamo zooloģisko biotopu teritorijas
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas:
1) smilts grants atradnes;
2) smilts-grants, smilts atradnes;

13.

14.

3) kūdra;
4) sapropelis;

17.

Īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās
teritorijas un objekti
Problēmu, riska, piesārņotās un būvniecībai
nelabvēlīgās teritorijas
Applūstošās teritorijas

19.

Plānota Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

20.

Plānota Jauktas darījuma un sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves teritorijas

15.
16.

Balts pamats ar šauru spilgti
rozā līniju svītrojumu 45

Ultra zaļš ar koku silueta
piktogrammu;
Zila krāsa
Balts pamats ar šauru
zaļganzilu līniju svītrojumu
45
Gaiši dzeltens
Citrondzeltena
Pelēka
Gaiši zaļa
Zaļa
Tumši zaļš
Balts pamats ar platu bēšu
līniju svītrojumu 45;
Balts pamats ar platu
oranžbrūnu līniju svītrojumu
45;
Balts pamats ar platu brūnu
līniju svītrojumu
45;
Balts pamats ar platu jūras zilu
līniju svītrojumu 45;
Punktveida objekti ar
aizsargjoslām
Zaļi kvadrātiņi;
Slīps taisnstūru rūtojums tumši
zilā krāsā;
Balts pamats ar šauru oranžu
līniju svītrojumu 45;
Balts pamats ar šauru bordo
līniju svītrojumu 45;

VISAS APBŪVES TERITORIJAS IEZĪMĒTAS KARTĒS „BRANTU PAGASTA
TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA” UN „BRANTU PAGASTA
TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA” (PAMATKARTES

MĒROGS 1 : 10000, GRAFISKĀ MATERIĀLA IZDRUKAS MĒROGS 1:15000)
UN APBŪVES TERITORIJU IZMANTOŠANA NOTEIKTA „TERITORIJAS
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMOS”.
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1. Dzīvojamās apbūves teritorijas
1.1. Lauku apbūves teritorijas ar viensētu, zemnieksētu
Šīs teritorijas nozīmē teritorijas, kur primārais ir zemes izmantošana, lai ražotu
laukkopības un lopkopības produktus, tos saglabātu, daļēji apstrādātu, bet sekundārais
– citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
Nolūki kuriem atļauts izmantot zemi, būvēt un pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un
būves uz lauksaimniecības zemes ar viensētām, zemnieksētām ir: zemnieku sēta,
viensēta ar savu apbūvi - lauksaimnieciska lietošana; kokaudzētava.
1.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir teritorijas, kuras galvenais izmantošanas
veids ir mazstāvu vairākdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai
privātiem dzīvokļiem. Var būt arī nelieli mazumtirdzniecības un sociālo pakalpojumu
infrastruktūras objekti.
Pēdējā laikā dominējošo apbūves un attīstības tendenču apstākļos, zona uzskatāma par
neperspektīvu un noteikta faktiskajās robežās. Nākošo 12 gadu laikā, vairākdzīvokļu
dzīvojamo māju būvniecība netiek plānota.
Plānotā mazstāvu apbūves teritorija
Lielākās daļas plānotā mazstāvu turpmākās izpētes teritoriju patreizējais zemes
izmantošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un tās atrodas
Vidzemes ciemā, Smiltenes pilsētas tuvumā.
1.3. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas ir teritorijas, kurās galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo
māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur
katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu
mājoklis. Teritorijā var izvietoties arī vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūras objekti.
Savrupmāju apbūves teritorijas ir palielinātas, salīdzinot ar faktisko stāvokli. Tas
darīts ar ilgtermiņa perspektīvu, ievērojot potenciālo iedzīvotāju augošo interesi
individuālai būvniecībai.
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Plānotā savrupmāju apbūves teritorijas parādītas grafiskajā daļā – kartē „Brantu
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.
1.4. Savrupmāju dzīvojamās RETINĀTAS apbūves teritorijas /plānotās/
Plānotas braucot pa autoceļu Smiltene – Cēsis, uzreiz aiz Vidzemes ciema labā pusē
un apdzīvotā vietā Branti. Šīs teritorijas ir tikai plānotās, un tām plānots izstrādāt
detaļplānojumus.

2. Plānotās Jauktas rekreācijas un dzīvojamās apbūves teritorijas
Jauktas rekreācijas un dzīvojamās apbūves teritorijas nozīmē zemesgabalus ,
kur primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve un
atpūtas, vai veselības rehabilitācijas objektu apbūve

, bet sekundārais – cita

atļautā izmantošana.
Brantu pagastā kā nozīmīgākie tūrisma resursi ir sakopta ainava un tūrisma uzņēmumi
„Cērtenes dzirnavas” un „Lejas Prieņi”.
Galvenie tūrisma produkti ko varētu piedāvāt ir:
-

aktīvais tūrisms – makšķerēšana, slēpošana, braukšana ar velosipēdu,
ogošana, sēņošana, medības u.c.;

-

izziņu tūrisms – ainavu, kultūras, vēstures un dabas pieminekļu izzināšana.

3. Jauktas darījumu un sabiedriskas nozīmes objektu apbūves
teritorijas
Jauktās darījumu un sabiedriskās apbūves teritorijas ir teritorijas, kuras esošais un
plānotais (atļautais) galvenais būvju un zemes izmantošanas veids ir domāts
iedzīvotāju apkalpošanai – mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, pārvaldes,
izglītības, kultūras u.tml. iestādes, sporta būves. Pieļaujami atsevišķi dzīvojamās
apbūves objekti, kur tie jau atrodas.
Pagastā izdalīti: pagasta administratīvā ēka, biblioteka un SIA „Vidzemīte” kantoris
(visi atrodas vienā ēkā), Brantu pamatskola.
Plānotās Jauktas darījuma un sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas
parādītas kartē „Brantu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, un tām
plānots izstrādāt detālplānojumu.
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4. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
Jaukta ražošanas un tehniskās apbūves teritorija ir teritorijas, kuru galvenais
izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī
tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam.
Viena no šādām teritorijām ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija.

5. Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas ir teritorijas, kurā izvietojas pati
autoceļa konstrukcija, satiksmes apkalpes objekti (stāvvietas, pieturas, u. tml.), kā arī
citas komunikācijas ceļa nomalēs vai zem ceļa seguma klātnes.
Valsts autoceļi
Pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi parādīti atbilstoši esošajai
situācijai (karte Brantu pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). Jaunu autoceļu
izbūve tuvākajā perspektīvā nav paredzēta.
Brantu pagasta teritoriju šķērsojošie valsts nozīmes autoceļi:
-

A 2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža – 2. tehniskā kategorija,

-

V 234 Smiltene – Rauna

- 4. tehniskā kategorija,

-

V 250 Blome – Strante – Smiltene

- 5. tehniskā kategorija,

-

V 264 Lembis – Drusti – Vecpiebalga – 5. tehniskā kategorija.

Mērķis
Pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi izdalīti, lai parādītu to uzturēšanai
un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu.
Izmantošana

Valsts autoceļu izmantošanu, aizsardzību un darbību uz tiem nosaka
LR likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.), „Būvniecības likums”
(08.10.1995.) un „Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.).
Likuma „Par autoceļiem” 27.1 pants nosaka:

(1) Autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes
nodalījuma josla.
(2) Valsts, pašvaldību, komersantu un māju ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais
platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:
1) 25 metri — divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;
2) 15,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz
20 metriem;

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

43

BRANTU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS
3) 13,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz
12 metriem;
4) 11 metru — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz
10 metriem;
5) 9,5 metri — vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.
(3) Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas
daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.
Pašvaldības autoceļi
Brantu pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības autoceļi parādīti atbilstoši
esošajai situācijai (karte Brantu pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). Teritorijas
plānojumā jaunas teritorijas pašvaldību autoceļiem netiek paredzētas. Izņēmums
varētu būt plānotās turpmākās izpētes apbūves teritorijas, kur jaunie autoceļi varētu
parādīties izstrādājot detālplānojumus. Pašvaldības autoceļi ir 45,15 km kopgarumā.
9.tabula

Brantu pagasta pašvaldības „B” grupas ceļi
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Ceļa nosaukums
C.Vidzemīte Brantu – Raunas šoseja Balodīši
Zvirgzdu ceļš - Ķākas
Zeļgausku ceļš (Drandu krustojums) Zadi
Rūnēni - Kūlēni
Raunas ceļš – Birznieki – Zeļgausku
ceļš
Zvirgzdu ceļš - Lubeķi
Raunas ceļš – Strantes ceļš (gar
Ozolkalniem)
Raunas ceļš - Ezeri
Strantes ceļš - Lūrītes
Raunas ceļš - Skujnieki
Raunas ceļš – Strantes ceļš (gar
Purgaiļiem)
Raunas ceļš – Paltnieki (caur
Naudiešiem)Prieņi
(Launkalnes
pagasta robeža)
Dārzkalnu - Kalniešu ceļa krustojums Pasts
Kainaižu – Blomes ceļa pagrieziens
(gar Žīguriem)
Kauguru ceļa – Slavēkas – Raunas ceļa
krustojums
Kopā
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Autoceļa
segums
grants

Platums
(m)
5,9

Garums
(km)
5,05

5,1
6,4

1,22
1,41

grants
grants

3,2
5,2

0,54
0,87

grants
grants

3,4
7,3

1,09
2,13

grants
grants

3,1
4,8
3,7
6,1

0,35
0,96
5,01
2,38

grants
asfalts
grants
grants

4,1

5,08

grants

4,0

3,1

grants

5,6

4,03

grants

3,9

3,26

grants

36,48
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10.tabula

Brantu pagasta pašvaldības „C” grupas ceļi
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ceļa nosaukums
Zvirgzdu ceļš (caur „Apšiem”)
Zeļgausku ceļš
Raunas ceļš - Valstes
Raunas ceļš - Remmeles
Raunas ceļš - Jaunviķīši
Raunas ceļš - Knābji
Kainaiži - Gailīši
Žīguru ceļš - Intas
Kopā

–

Platums
(m)
2,5

Garums
(km)
1,64

3,5
4,0
4,0
3,6
3,0
3,2

0,78
1,52
1,89
0,52
0,96
1,36
8,67

Autoceļa
segums
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants

Mērķis
Pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības autoceļi izdalīti, lai parādītu to
uzturēšanai un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu.
Izmantošana
Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka LR
likums

„Par

autoceļiem”

(02.04.1992.),

„Ceļu

satiksmes

likums”

(21.10.1997.). Aizsargjoslu noteikšanā jāvadās no „Aizsargjoslu likuma”
(11.03.1997.) un MK noteikumiem Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas
metodika” (04.10.2001.)
Visiem pašvaldību autoceļiem ceļu zemes nodalījuma josla ir 19 m.
Pārējo autoceļu teritorijas
Brantu pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi parādīti kartē „Brantu
pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” atbilstoši esošai situācijai.
Šajā grupā ietilpst ceļi uz privātmājām un uzņēmumiem.
Mērķis
Brantu pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi parādīti, lai informētu par
to atrašanās vietu un izmantošanas nosacījumiem.
Izmantošana
Saskaņā ar LR likumu „Par autoceļiem” (02.04.1992.) 2. un 4. pantu
māju un uzņēmumu ceļi un to zemes ir attiecīgās juridiskās vai fiziskās
personas īpašums un izmantojams transportlīdzekļu satiksmei ar
noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.
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Māju un uzņēmumu ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka
LR likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.) un „Ceļu satiksmes likums”
(21.10.1997.), kā arī Satiksmes ministrijas pavēle Nr.52 „Par pagastu,
uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas
pārraudzības nolikuma apstiprināšanu”.

6. Inženiertehniskās apgādes līnijbūvju objektu apgādes teritorijas
6.1. Elektropārvades līnijbūvju teritorijas
Brantu pagasta teritorijā elektropiegāde tiek nodrošināta par 110 kV, 20 kV un
0,4 kV elektrolīnijām. Pagasta teritorijā atrodas 25 transformatori: T-3517 Kainaiži,
T-3520 Branti, T–3543 Zvirgzdi, T-3544 Zaļgauska, T-3546 Vārtnieki, T-3604
Slavēkas, T-3625 Žīguri, T-3628 Spruguļi, T-3635 Labzemji, T-3643 Ciekurži, T3647 Kampi, T-3648 Ēmuri, T-3708 Knābji, T-3709 Ozolkalni, T-3743 Ziediņi, T3745 Caunītes, T- 3783 Lubiķi, T-3787 Ezeri, T-3790 Tūtari, T-3802 Dārziņi, T-3908
Ventas, T-3914 Kūlēni, T-3917 Cibaiņi, T-3932 Gruntnieki, T-3932 Gruntnieki, T3827 Sūknētava.
Teritorijas plānojuma kartē „Brantu pagasta esošā teritorijas izmantošana” un
„Brantu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” parādītas 110 kV un 20 kV
elektrolīnijas un transformatori atbilstoši esošai situācijai.
Mērķis
Brantu pagasta teritorijas plānojumā 110 kV, 20 kV elektrolīnijas un to būvju
teritorijas parādītas, lai informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslām un
izmantošanas noteikumiem.
Izmantošana
110 kV un 20 kV 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 saskaņojumi būvniecībai, ja tiek
skārta kāda no iepriekšminētajām teritorijām.
6.2. Gāzes vada līnijbūvju teritorijas
Brantu pagasta Ziemeļu puses teritoriju šķērso maģistrālie gāzes vadi ar
spiedienu P>1,6MPa (maģistrālais gāzes vads Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes
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krātuve DN 700 mm un Izborska - Inčukalna pazemes gāzes krātuve DN 700 mm).
Vidzemes ciems robežojas ar Smiltenes pilsētu, kurā perspektīvā plānojas sadales
gāzes vada atzars no maģistrālā gāzes vada. Tā kā nākotnē varētu būt iespējama gāzes
apgāde Brantu pagasta Vidzemes ciemā no maģistrālā gāzesvada vai Smiltenes
pilsētas perspektīvajiem sadales gāzesvadiem.
Mērķis
Brantu pagasta teritorijas plānojumā gāzes vada teritorijas parādītas, lai
informētu par tā atrašanās vietu, aizsargjoslām un šīs teritorijas izmantošanas
noteikumiem.
6.3. Telekomunikāciju līnijbūvju teritorijas
Brantu pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju teritorijās
parādīti telekomunikāciju starpcentrāļu kabeļi (kartē „Brantu pagasta plānotā (atļautā)
teritorijas izmantošana” un „Brantu pagasta esošā teritorijas izmantošana”) atbilstoši
pašreizējai situācijai.
Mērķis
Brantu 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 saskaņojumi būvniecībai, ja tiek skārta
kāda no iepriekšminētajām teritorijām.

7. Plānotās tūrisma un rekreācijas teritorijas
Teritorijas parādītas kartē „Brantu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.
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8. Zaļās, ūdeņu un to objektu labiekārtotās teritorijas
8.1. Meži (parkmeži), parki, skvēri un apstādījumi
Mežu [parkmežu] parku vides saglabāšanas josla nozīmē zemesgabalus (vai to
daļas) , kur primārais ir teritoriju izmantošana atpūtai un veselības uzlabošanai.
Skvēri un apstādījumi ietver - parkus, skvērus, māju priekšpagalmu un pagalmu
apstādījumus, kapsētas, dabīgo ūdensteču un ūdenstilpju krastus un nogāžu
stādījumus.

8.2. Ūdenstilpes un ūdensteces
Tās ir dabiskās ūdensteces (upes, strauti) un ūdenstilpnes (ezeri, dīķi) un cilvēku
radītās mākslīgās ūdens krātuves.
Plānotās ūdenstilpes attēlotas kartē „Brantu pagasta plānotā (atļautā) izmantošana”.
Mērķis
Brantu pagasta ūdenstilpju un ūdensteču mērķis ir kalpot iedzīvotāju atpūtai,
tūrismam, ugunsnelaimes likvidēšanai.
Izmantošana
Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībā un apsaimniekošanā
vadīties no LR likuma „Ūdens apsaimniekošanas likuma”
(15.10.2002.), kas veicina ilgspējīgu un racionālu ūdens resursu
lietošanu un MK noteikumiem 858 „Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem
un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” (19.10.2004.).
Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības noteikt
atbilstoši lietojuma mērķiem un normatīvajos aktos par virszemes
un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem normatīviem, vadoties no
MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.).
Virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, nodrošinot
visu kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu.
Cērtenes ezeru, Brantu ezeru un Strantes ezeru, Cērtenes upi
izmantot atpūtai, veicot piekrastes joslas sakārtošanu atbilstoši
atpūtas zonu un peldvietu statusam. Peldvietu iekārtošanā un
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uzturēšanā jāievēro MK noteikumi Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas
un higiēnas noteikumi” (11.08.1998.).
Mākslīgo ūdenskrātuvju saglabāšana un veidošana, veicinot
zivsaimniecības un tūrisma attīstību.
Uz Brantu pagasta ūdensteces Abuls aizliegta hidroelektrostaciju
būvniecība saskaņā 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” (09.02.2002)
Ugunsnelaimes gadījumā visas Brantu pagasta ūdenstilpes,
neatkarīgi no tās piederības izmantojamas kā hidrants.

9. Ainavu attīstības teritorija
Brantu pagasts ir laukiem un mežiem bagāta teritorija ar dažādu vēstures periodu
saimnieciskās darbības elementiem: stādījumiem (koku grupām) ap viensētām, senām
alejām, laukakmens mūra ēkām, reljefam pakļautiem līkumotiem lauku ceļiem,
muižas ēkām u.c.
Ainavu attīstības teritorija ietver Brantu pagastā konkrētu teritoriju,
kas atrodas abpus Brantupītei, posmā no Brantu ezera līdz pagasta Z robežai,
veido vairāku ezeru, lielāku un mazāku ūdenskrātuvju kaskādi, virzoties caur
ļoti izteikti gleznainu, paugurainu apvidu ar praktiski neapbūvētu teritoriju.
Brantu pagasta apskates vērti ainaviski objekti:
 Cērtenes ezers un tā apkārtne,
 Lauks ar ozolu lauka vidū – SIA „Vidzemīte” lauks bez elektrolīnijām,
Smiltenes – Raunas ceļa malā, pretī „Birznieku” mājām.
 Lauku un mežu ainava – skats no „Lejas Puntulēm” uz pretējo pusi
Raunas ceļam.
 Ozolu aleja - pie „Lejas Puntuļu” mājām, 55 ozoli.
 Liepu aleja – pie „Jaunzvirgzdu” mājām.
 Uzpludinātie dīķi ar bērzu birzi – pie „„Lejas Prieņu” mājām.
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Ozolu aleja - pie „Lejas Puntuļu” mājām, 55 ozoli

Lauku un mežu ainava – skats no „Lejas Puntulēm” uz pretējo pusi Raunas
ceļam
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Uzpludinātie dīķi ar bērzu birzi – pie „„Lejas Prieņu” mājām

Cērtenes ezers un tā apkārtne
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Lauks ar ozolu lauka vidū, bez elektrolīnijām, Smiltenes – Raunas ceļa malā,
pretī „Birznieku” mājām

10. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas galvenokārt paredzēts izmantot
lauksaimniecības

produkcijas

ražošanai.

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 apmežošanu. Attīstībā jāievēro līdzsvarotas un
ilgtspējīgas izaugsmes principi.
Lauksaimniecībā izmantojamās teritoriju esošā un plānotā (atļautā) izmantošana ir
saistīta ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ainavu izkopšanu, saglabāšanu un
aizsardzību.
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Tās ir teritorijas ārpus Vidzemes ciema centra un daļēji arī tajā, vietās, kur nav citas
zonas. Šajā teritorijā var ietilpt arī viensētas – mazapdzīvotu teritoriju dzīvojamās
ēkas, palīgēkas un saimniecības ēkas, apkalpojošās inženierkumunikācijas.
Pakalpojumu objekti var būt dažādi – mazumtirdzniecības objekti, viesu uzņemšanas
un apkalpošanas infrastruktūra, sporta būves, u.c.
Nacionālās nozīmes (50 balles un vairāk un 50 ha un vairāk) un rajona nozīmes (40
balles un 40 ha) lauksaimniecības zemes pagastā nav.
Pieļaujama arī dabas resursu ieguve. Ņemot vērā to esošos un perspektīvos apjomus,
Lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām ir sekojošs zemes lietojuma veids:
aramzeme (2744 ha), augļu dārzi (16 ha), pļavas (336 ha), ganības (816 ha).
Mērķis
Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu lauksaimniecības attīstību,
teritorijai raksturīgo ainavu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsargātu
gruntsūdeņus no piesārņojuma kādu var radīt šo zemju izmantošana.
Izmantošana:
Zemkopībai, lopkopībai, lauku tūrismam, zivsaimniecībai, augļkopībai,
netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm un mežsaimniecībai.
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija citos zemes
izmantošanas veidos jāveic saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.619
„Kārtība kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par
lauksaimniecībā

neizmantojamo

zemi

un

izsniedz

zemes

transformācijas atļauju”(29.07.2004.).
Mēslošanas līdzekļu lietošana ir jāveic saskaņā ar LR MK
noteikumiem Nr.531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās

darbības

izraisītā

piesārņojuma

ar

nitrātiem”(18.12.2001.).
Nav pieļaujama patvaļīga zemju izbraukāšana, augsnes auglīgās kārtas
noārdīšana vai citāda degradācija.
Īpašas

prasības

piesārņojuma

ierobežošanai

lauksaimniecībā

izmantojamās zemēs jāievēro mājdzīvnieku mītnēs, kūtsmēslu un
skābbarības uzglabāšanā jāievēro saskaņā ar MK noteikumiem Nr.628
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„Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs”(27.07.2004.).
Bioloģiski vērtīgos zālājus (BVZ) paredzēts apsaimniekot ekstensīvi
ganot vai zālāju vēli appļaujot.
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās pieļaujama savrupmāju
celtniecība, lauksaimniecības produktu noliktavu un apkalpes objektu
celtniecība, kā arī nelielu ar lauksaimniecību saistītu ražotņu
celtniecība, kas nerada vides piesārņojumu ievērojot vetsanitārās un
ugunsdrošības normas, kā arī nepārkāpjot tehnoloģiskās projektēšanas
normatīvus.
Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos.
Transformēt ieteicams mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
kuru līdzšinējā izmantošana bijusi mazefektīva, kā arī degradētās teritorijas.
10.1. Plānotās transformējamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Nekustamā īpašumā „Akmeņkalni” – lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,4 ha
platībā transformācija par dīķiem.
Nekustamā īpašuma „Paltes” –lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,8 ha platībā
transformācija par mežiem.

11. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas ir meliorētas platības,
kuras piemērotas mehanizētai apstrādei un kur galvenais zemes izmantošanas veids ir
laukkopības produktu ražošana.
Brantu pagastā pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.janvāri nosusinātas 1752 ha, tai
skaitā ar drenāžu 1720 ha, ar vaļējiem grāvjiem 32 ha lauksaimniecībā izmantojamās
zemes. Šajās platībās ierīkotas sekojošas melorācijas sistēmu būves un ierīces:
-

regulētas upes un strauti – 30,4 km

-

ūdensnotekas (novadgrāvji, kontūrgrāvji, susinātājgrāvji) – 112,8 km

-

caurtekas un tilti – 58 gab.

-

Drenu tīkls – 960 km

-

Liela diametra kolektori – 4,4 km

-

Drenu akas – 306 gab.

-

Drenu iztekas – 1271 gab.
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Ar 2006.gada 7.marta LR Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.51 ir
apstiprinātas Brantu pagastā šādas regulētas valsts nozīmes meliorācijas sistēmas
ūdensnotekas – ŪSIK kods 5244 Nigra, 52442 Mutulīte, 52446 Brantupīte, 52447
Knīpupīte, 5248 Dranda un 52482 Cērtene.
Izbūvēto meliorācijas objektu saraksts Brantu pagastā
Meliorācijas objekta
nosaukums

Nr.p.k.

Aleņi
Apši
Cērtenes upīte
Gulbīši
Lembi – Ragži
Lembu purvs
Līdakas
Lubeķi
Naudieši
Nigras augšgals
Ozolkalni
Popi- Bicieri
Zadi – Ķākas
Zemnieku
saimniecība”Jaunlūres”
Kopā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nosusinātas LIZ

Izbūves gads

53
173,4
64,9
168
26,9
88,5
3,3
170,6
221,8
128,8
258,9
238,5
130,3
25,1

1964.
1990.
1964./1978.
1976.
1963.
1961.
1979.
1974.
1983.
1965.
1978.
1970./1984.
1967./1972.
1994.

1752

Mērķis
Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izdalītas ar mērķi saglabāt un
aizsargāt to vērtību. Teritorijas plānojums paredz valsts nozīmes ūdensnoteku un
koplietošanas ūdensnoteku rekonstrukciju un renovāciju.
Izmantošana

Likums „Par meliorāciju” (20.04.1993.)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 saskaņā ar MK
noteikumiem

Nr.272

no

08.04.2004.

„Meliorācijas

sistēmu

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1018 „Meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” no 19.12.2006.gada nosaka
projektēšanas sagatavošanas, būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu
veikšanas kārtību.
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MK noteikumi Nr.619 “Kārtības kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz
zemes transformācijas atļaujas” no 20.07.2004
Koplietošanas un viesaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču
kopšanas un remontdarbi jāveic zemes īpašniekiem vai lietotājiem.
Veicamie pasākumi
Pagasta teritorijā nepieciešama meliorācijas sistēmu atjaunošana 167 ha platībā, tas ir
9,5 % no kopējās meliorētās platības.
Meliorācijas sistēmu un būvju remonts vai atjaunošana ir nepieciešama:
-

Valsts nozīmes ūdensnotekās 6 km garumā.

-

Koplietošanas ūdensnotekās 4 km garumā.

-

Viensaimniecības ūdensnotekās 2 km.

-

Drenu vadu tīklam 167 ha lielā platībā.

12. Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas
Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas ir teritorijas, kuru galvenais esošais
un plānotais izmantošanas veids ir laukkopības, lopkopības produktu ražošana,
pirmapstrādes un pārstrādes objekti, sugu un šķirņu selekcija, lauksaimniecības
mašīnu un iekārtu uzglabāšana, remonts vai apkope u.tml.).
Pagastā kā šīs teritorijas izdalītas fermas „Ozolkalni”, „Naudieši”, „Lubiķi”,
„Priednieki”.

13. Mežsaimniecības (mežu) teritorijas
Mežsaimniecības (mežu) teritorijas ir teritorijas, kurās ietilps fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā
ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība.
Brantu pagasta teritorijā esošo mežu tipi ir damaksnis, ar vadošo sugu priedi,
egli un vēris, kurā iespējams izaudzēt augstražīgas un noturīgas egļu, bērzu un apšu
tīraudzes.
Mežsaimniecības (mežu) teritoriju apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķu
sasniegšanai, nepieciešama sadarbība ar mežu un purvu teritoriju apsaimniekotājiem –
AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecību, pagasta pašvaldību un
privātpersonām.
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Meža īpašnieka, vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot vispārējās dabas
aizsardzības prasības, lai:
-

nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

-

saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

-

pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

-

saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā.

Pēc meža valsts reģistra datiem meža zemes Brantu pagastā aizņem 3707,3
ha, tas skaitā:


569,4 ha valsts,



3137,9 ha pārējo īpašnieku.

AS „Latvijas valsts meži” valdījumā un īpašumā esošajām valsts meža zemēm
noteikt galveno izmantošanas mērķi mežsaimniecība, atbilstoši VZD noteiktai
klasifikācijai:
0201 fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietojumā esošie meži un pārējā
mežsaimniecībā izmantojamā zeme:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kadastra vienības Nr.
9448 001 0080
9448 002 0274
9448 002 0275
9448 002 0276
9448 002 0277
9448 003 0200
9448 003 0201
9448 003 0203
9448 004 0138
9448 004 0139
9448 004 0140
9448 004 0141
9448 004 0142
9448 006 0050
9448 006 0056
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Platība ha (no
LVM datu bāzes)
8,9
9,1
58,5
4,7
0,3
47,1
13,1
22,3
87,2
27,0
18,6
15,8
6,6
3,4
2,6
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Mežu kategorijā ietilpst visi pagasta teritorijā esošie meži un purvi, kuriem
nav noteikti jebkādi izmantošanas ierobežojumi.
Mērķis
Mežu galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība. Saimnieciskos
darbus mežā plānojot pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem neveicot darbības,
kas samazina to vērtību. Izmantot mežu rekreācijas, organizēta tūrisma attīstībai,
nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem iegūt blakus izmantošanas produktus.
Izmantošana
LR Meža likums regulē visu Latvijas mežu ilgspējīgu apsaimniekošanu visiem
meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, garantējot vienādas tiesības uz
īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību, nosakot vienādus
pienākumus:
Meža

teritorijas

jāapsaimnieko

saskaņā

ar

LR

„Meža

likumu”(16.03.2000.) un LR MK noteikumiem Nr.189 „Dabas
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”(08.05.2001.) un
atbilstoši izstrādātajiem mežierīcības projektiem.
Meža

zemju

transformācija

jāveic

saskaņā

ar

LR

„Meža

likumu”(16.03.2000.) un MK noteikumiem Nr.806 „Meža zemes
transformācijas noteikumi” (02.10.2004.).
Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek saskaņā ar likumu „Par
zemes dzīlēm”(02.05.1996.).
Koku

ciršanu

ārpus

meža

zemēm

nosaka

LR

„Meža

likums”(16.03.2000.) un LR MK noteikumi Nr.717 „Kārtība koku
ciršanai ārpus meža zemes” (29.08.2006.).
Meža ciršanu meža zemēs nosaka LR „Meža likums”(16.03.2000.) un
MK noteikumi Nr. 892 „Noteikumi par koku ciršanu meža
zemēs”(31.10.2006).
Mežu

stigu

teritorijās

var

tikt

ierīkotas

mežu

šķērsojošas

inženierkomunikāciju līnijbūves un to ekspluatācijas aizsargjoslas,
mežu meliorācijas grāvji vai arī mežu ceļu teritorijas. Nav pieļaujama
šo teritoriju aizaugšana ar kokiem un krūmiem.
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Medības pagasta teritorijas mežos notiek saskaņā ar LR „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 mežu rekreācijas, organizētā tūrisma attīstībai, noteicošais faktors
ir meža ainava, kura mijas ar pļavām, kuru saglabāšana būtu iekļaujama meža
apsaimniekošanas plānos.

Meža zemju platību sadalījums vides aizsardzības pazīmēs
Aizsardzības pazīme

Kopā ha

Valsts
18,1

8.tabula
Pārējie

20011020

ML-Stārķis, melnais

18,1

40021000

Ūdens tilpju-teču aizsargjosla

0,9

40022000

Aizsargājama zona gar

38,1

6,5

31,6

1,5

1,0

0,5

185,4

8,7

176,7

10,7

10,7

4,9

3,0

0,9

ūdeņiem
40023000

Aizsargājama zona gar
mitrzemēm

72010002

Kultūras pieminekļa
aizsardzības zona

99010069

Aizsargājami dabiskie meža
biotopi

99010073

Īpaši aizsargājams meža

1,9

iecirknis - aizsargājami
zooloģiskie liegumi
Kopā

259,6

48

211,6

Viens no valsts nozīmes īpaši aizsargājamo sugu mikroliegumiem Brantu
pagastā ir teritorija, kurā atrodas īpaši aizsargājamā suga melnā stārķa ligzdošanas
vieta.
Platība 18,1 ha.
Otrs aizsargājamais mežu nogabals ir aizsargājamie zooloģiskie liegumi
„Bukāni – 1”, kas atrodas 2 nogabalos 0,6 ha un 1,3 ha platībā.
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Mērķis
Īpaši aizsargājamo sugu mikroliegumi izdalīti, lai saglabātu bioloģiski vērtīgās
vietas mežā, nodrošinātu dabas daudzveidību, saglabātu cilvēka darbības neskartas un
mazpārveidotas meža teritorijas, nodrošinātu vides aizsardzību, izmantojot šīs
teritorijas rekreācijai un izglītošanai.
Izmantošana
Mikroliegumu izveidošanas kārtību un apsaimniekošanas režīmu
nosaka LR MK noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”(30.01.2001.).
Dabas liegumos jāievēro MK noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
(22.06.2003).
Dabas liegumos atļauta saimnieciskā un cita veida darbība, kas nav
pretrunā ar lieguma izveidošanas mērķiem un ir paredzēta dabas
lieguma individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos un
dabas aizsardzības plānos:
- zinātniskā pētniecība;
- izziņas taku un skatu laukumu izveidošana;
- pasākumi reto sugu un dzīvotņu saglabāšanai.
Meža aizsargājamās zonas gar ūdeņiem noteiktas ievērojot LR MK
noteikumus

Nr.189

„Dabas

aizsardzības

noteikumi

meža

apsaimniekošanā” (08.05.2001.).
Ģenētisko resursu mežaudžu platības atjaunojamas izmantojot šajās
mežaudzēs iegūto reproduktīvo materiālu.

14. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Kūdras atradņu raksturojums sniegts 7.pielikumā, sapropeļa 8.pielikumā. Tās ir
vietējās nozīmes un kūdras un sapropeļa ieguve nav notikusi.
Smilts un smilts – grants ieguves un atradņu teritorijas
Smilts un smilts – grants ieguvei izmantojama ir vietējās nozīmes ieguves un
atradņu teritorijas “Paltnieki”, „Irbītes”, „Kalna Masaļi” un „Bērtuļu dzirnavas”.
Mērķis
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Smilts – grants un smilts atradne pagasta plānojumā izdalīta ar mērķi smilts – grants
un smilts ieguvei.
Izmantošana
1. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši likumam „Par zemes dzīlēm”
(21.05.1996) un MK noteikumiem Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”
(19.09.2006)
2. Projektiem, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo
izrakteņu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 10 ha vai agrāk neizmantotās
kūdras atradnēs, kuru platība lielāka par 100 ha, neatkarīgi no izstrādei
paredzētās platības, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, bet projektiem, kas
paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnēs, kuru platība ir
lielāka par 5 ha vai kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 ha,
neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais
izvērtējums (saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
1.pielikuma 25.punktu un 2.pielikuma 2.punkta 1.apakšpunktu).
3. Pabeidzot derīgo izrakteņu karjeru ekspluatāciju, to teritorijas ir jākultivē.
4. Zemnieku saimniecībai „Paltnieki” noteikta smilts – grants un smilts ieguves
kvota laikā no 2003.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 17.jūnijam 280 tūkstoši m3
apjomā.
5. Derīgo izrakteņu atradnei „Kalna Masaļi” derīgo izrakteņu ieguves limits
laikā no 11.03.2008 – 04.03.2018 noteikts smiltij – grantij - 11,5 tūkst.m3,
smiltij – 37,0 tūkst.m3.
6. Atradnē „Bērtuļu dzirnavas” veikti priekšizpētes darbi 2006.gada aprīlī, un
izpildīto darbu rezultātā noskaidrots, ka „Bērtuļu dzirnavas” derīgo izrakteni
var izmantot kā celtniecības smilts – grants maisījumu un kā celtniecības
smiltis. Smilts - grants materiāls un smiltis ir derīgas dažu ceļa segumu kārtu
izveidei, kā arī teritoriju labiekārtošanai un planēšanas darbiem.
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15. Īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas un
objekti
Dabas pieminekļi
Brantu pagasta teritorijā atrodas viens īpaši aizsargājamais valsts nozīmes
dabas piemineklis:
Parastais ozols – Ducmaņu - 150 m no Kalna Ducmaņu mājām,
Izmantošana
Valsts un vietējās nozīmes dabas pieminekļu teritorijās zemes
izmantošana notiek atbilstoši pastāvošajiem MK noteikumiem Nr.415
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” (09.08.2003.).
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
Brantu pagastā atrodas sekojoši kultūras pieminekļi - valsts nozīmes
aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi (valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstu apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128 (29.10.1998.):
Nosaukums
Numurs
Atrašanās vieta
Tīrumpapānu senkapi
2360
pie Pāpāniem un bijušiem
(Plikatkalns)
Pulveriem
Brantu senkapi
2356
DAA no Brantu pasta
Gailīšu senkapi
2354
500 m ZAA no Gailīšiem
(Krāsmatas, Velna pils)
Lejasstrantu senkapi
2355
600 m DR no Strantēm,
(Velna kravantes, Velna
Strantes ezera krastā
pils)
Kalnastrantu senkapi
2359
pie Līdačiem (Kalnastrantēm)
(Zviedru kapi) un
apmetnes
Slavēku senkapi (Baznīcas 2361
pie Slavēkām
kalns, Velna kravante)
Lejaskleperu senkapi
2358
pie Lejaskleperiem
(Krāsmata, Kravanda)
Kampu pilskalns
2357
pie Kampām
Pagastā atrodas pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais objekts (arheoloģijas):
– Vakts kalns – senkapi, kuri atrodas pie Kalnzemnieku mājām.
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Pagastā atrodas pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (arhitektūras):
Nosaukums
Brantu muižas apbūve

Vieta
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kungu māja (vēlāk Valkas rajons,
skola)
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Dzīvojamā ēka
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Kūts
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža
Magazīna
Valkas rajons,
Brantu pagasts,
Brantu muiža

Datējums
19 gs beigas

19 gs 1.p./20.gs 20
– tie gadi
19.gs.v.

19.gs.v.

19.gs.v.

19.gs.v.

1894.g

Mērķis
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi saglabāt to
zinātnisko,

kultūrvēsturisko

un

estētisko

vērtību.

Pašvaldības

nozīmes

kultūrvēsturiskie objekti izdalīti ar mērķi parādīt kultūras objektus, kuri perspektīvā
varētu iegūt valsts noteiktu aizsardzības statusu.
Izmantošana
Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka LR likums „Par kultūras
pieminekļu aizsardzību” (11.03.1992.), un MK noteikumi Nr.474
„Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša statusa
piešķiršanu” (26.08.2003.).
SIA „Vidzemītei”, kuras īpašumā (valdījumā) esošajā teritorijā
(kadastra

Nr.9448-001-0092)

atrodas

Valsts

nozīmes

kultūras

piemineklis – arheoloģiska senvieta „Lejasstrantu senkapi”(Velna

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

63

BRANTU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS
kravantas, Velna pils), ar valsts aizsardzības Nr.2355 pamatojoties uz
likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5., 8., 9.pantu izsniegti
„Norādījumi par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu”
(27.12.2004, LR VKPAI Valkas rajona galvenais valsts inspektors).

16. Problēmu, riska, piesārņotās un būvniecībai nelabvēlīgās
teritorijas

Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu”’ (Vides pārraudzības valsts birojs,
27.03.2008., Nr. 18).
Brantu 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.
nav noteiktas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000.
Vides situācija Brantu pagasta teritorijā vērtējama kā normatīviem atbilstoša.
Būtiskāko vides jomas jautājumu lokā atzīmējamas vēsturiski piesārņotās teritorijas
un atsevišķu esošo ražošanas uzņēmumu darbība.
Teritorijas attīstības gaitā kā piesārņota teritorija izveidojusies bijusī atkritumu
izgāztuve,

slēgtā dzīvnieku kapsēta, degvielas noliktava, mehāniskās darbnīcas,

fermas.

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

64

BRANTU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS

15. tabula
Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas Brantu pagasta teritorijā
Vietas
nosaukums

Zemes
kadastra nr.

Piesārņojuma
veids

1.

Atkritumu
izgāztuve Puni
(Z/s “Ragži”)

944800600
02

Sadzīves
atkritumi

2

Degvielas
noliktava
Liellopu ferma
„Lubeņi”, SIA
Vidzemīte
Liellopu ferma
„Ozolkalnu
ferma”, SIA
Vidzemīte
Liellopu ferma
„Naudiešu
ferma”, SIA
Vidzemīte
Ferma
„Priednieki”

944850301
69
944800600
52

Degvielas
glab.
Liellopu ferma

1971

Darbojas

1961

Darbojas

944800301
89

Liellopu ferma

1977

Darbojas

944800500
80

Liellopu ferma

1968

Darbojas

944800400
88

Liellopu ferma

1961

7

Ferma
„Zemnieki”

944800300
00

Liellopu ferma

1961

8

Ferma
„Caunītes”

944800300
40

Liellopu ferma

1964

9

Ferma
„Zvirgzdi”

944800301
11

Liellopu ferma

1961

10

Dzīvnieku
kapsēta

944900300
37

1968

11

Attīrīšanas
iekārtas
Mehāniskās
darbnīcas

Pie
„Kūlēniem”,
slēgta

Nedarbojas no
2006.gadā
Nedarbojas no
2000.gadā
Nedarbojas no
2000.gadā
Nedarbojas no
2000.gadā
Slēgta
1988.gadā

944800302
53
944800301
96

N.
p.k
.

3

4

5

6

12

Degvielas,
eļļas

Izvei
doša
nas
gads
1973

Stāvoklis
uz 01.08.
2008
Rekultivēta
2003.gadā

1988

Darbojas

1971

Darbojas

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi
• Piesārņojuma ietekmes mazināšanai jāturpina potenciāli piesārņoto teritoriju
apsekošana, detalizēta novērtēšana un sanācijas pasākumu definēšana saskaņā ar
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MK 20.11.2001. noteikumu Nr. 483. “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām.
• Dzīvnieku

izcelsmes blakusproduktu un kritušo dzīvnieku savākšana un utilizācija

nodrošināma katrai konkrētai saimniecībai, noslēdzot līgumu ar šī pakalpojuma
sniedzējiem.
Riska teritorijas
Paaugstināta riska teritorijas un objekti Brantu pagastā izdalīti sekojoši:
Kā nacionālas nozīmes riska teritorija pagastā noteikta:
- maģistrālais gāzes vads Pleskava – Inčukalna pazemes gāzes krātuve
DN 700 mm un Izborska - Inčukalna pazemes gāzes krātuve DN 700
mm
Kā rajona nozīmes riska teritorija noteikta:
- valsts nozīmes galvenais autoceļš A 2.
Brantu pagastā nav erozijas riska teritorijas.
Visas problēmu, riska un applūstošās teritorijas noteiktas kā būvniecībai
nelabvēlīgās teritorijas.

17. Applūstošās teritorijas Brantu pagastā
Saskaņā ar 25.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” 37.panta pirmās daļas 4. punktu
(ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 18.03.2008) un LR Ministru kabineta noteikumi
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (03.06.2008),
Brantu pagasta teritorijā ir noteiktas vizszemes ūdensobjektu applūstošās teritorijas.
Brantu pagastā tās noteiktas pamatojoties uz izteiktu robežu reljefā – stāvkrasti upju
krastos, un tās ir sekojošās vietās:
1. Knīpupītes posms 300 m garumā -applūstošā teritorija nepārsniedz
upes aizsargjoslas platumu 50 m,
2. Drandas upes posms pie Zvirgzdu fermas 450 m garumā –
applūstoša teritorija nepārsniedz aizsargjoslas platumu 50 m.
Applūstošās teritorijas parādītas plānojuma grafiskajā daļā „Brantu pagasta teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana”.
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18. Artēziskās akas
No Brantu pagasta teritorijā esošajiem 12 artēziskajiem urbumiem, 5 ir izsniegtas
ūdens ņemšanas atļaujas un tie ir labi uzturēti. Tās ir:
Objekta
nosaukums
(pazemes
ūdeņiem
horizonts)
Artēziskā
aka
“Vidzemes
ciems”
Pļaviņu
ūdens
horizonts
Artēziskā
aka
“Lubiķi”
Pļaviņu
ūdens hor.
Artēziskā
aka
“Ozolkalni”
Pļaviņu Daugavas
ūdens hor.

Dzeramā ūdens ieguve Brantu pagastā 2005.gadā
Ūdens ieguves Ūdens ieguves vietas Atļautais ūdens ieguves
vietas
ģeogrāfiskās
daudzums
identifikācijas
koordinātes,
Nr.
ūdenssaimnieciskais
m3
m3
kods un teritoriālais
diennaktī
gadā
kods
P500013
Teritoriālais
18250
50
kods:94488
Ūds.k.52482000 –
Cērtene
Ģeogr.koord.:57o24’1
1” ZP, 25o52’17”AG
P500341

P500342

Teritoriālais
kods:94488
Ūds.k.52442500 –
Nigra
Ģeogr.koord.:57o21’5
5” ZP, 25o50’22”AG
Teritoriālais
kods:94488
Ūds.k.52482000 –
Cērtene
Ģeogr.koord.:57o23’4
5” ZP, 25o51’16”AG
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Ūdens
lietošanas
atļauja
izsniegta

Smiltenes
NKUP

9.000

328500
0

SIA
“Vidzemīte”

22700

828500
0

SIA
“Vidzemīte”
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Artēziskā
aka
“Naudieši”
Daugavas
ūdens hor.

P500344

Artēziskā
P500345
aka
“Priednieki”
Pļaviņu Daugavas
ūdens hor.

Teritoriālais
kods:94488
Ūds.k.52442500 –
Nigra
Ģeogr.koord.:57o22’2
0” ZP, 25o46’28”AG
Teritoriālais
kods:94488
Ūds.k.52445000 –
Mutulīte
Ģeogr.koord.:57o21’4
2” ZP, 25o44’9”AG

21900

799350
0

SIA
“Vidzemīte”

2100

766000

SIA
“Vidzemīte”

LR likumā „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996.) noteikts, ka pazemes ūdeņi pieder
zemes gabala īpašniekam, tāpēc galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko
perspektīvu un tātad arī urbuma izmantošanu vai likvidāciju, jāpieņem zemes
īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas.
Pagasta teritorijā atrodas 7 artēziskās akas, kuras pagaidām netiek izmantotas. Tās ir:
Objekta
nosaukums Urbšanas
(pazemes
ūdeņiem gads
horizonts)
Artēziskā aka “Zemnieki”, 1969
Pļaviņu ūdens hor.

Dziļums

Ūdens ieguves vietas ģeogrāfiskās
koordinātes un teritoriālais kods

62

Artēziskā aka “Zvirgzdi”, 1964
Pļaviņu ūdens hor.

80

Artēziskā
aka
“Lapzemes”,
Pļaviņu ūdens hor.
Artēziskā aka “Ziguli”,
Pļaviņu ūdens hor.
Artēziskā
aka
“Zaļgavskas”,
Pļaviņu
ūdens hor.
Artēziskā aka “Spruguļi”,
Pļaviņu ūdens hor.

1966

96,5

Teritoriālais kods:94488
Ģeogr.koord.:57o24’21”ZP,
25o53’50”AG
Teritoriālais kods:94488
Ģeogr.koord.:57o22’44”ZP,
25o51’5”AG
Teritoriālais kods:94488

1964

150

Teritoriālais kods:94488

1967

65

1963

70

Artēziskā aka “Caunītes”, 1971
Pļaviņu ūdens hor.

70

Teritoriālais kods:94488
Ģeogr.koord.:57o23’16”ZP,
25o52’20”AG
Teritoriālais kods:94488
Ģeogr.koord.:57o23’53”ZP,
25o47’53”AG
Teritoriālais kods:94488
Ģeogr.koord.:57o24’3”ZP,
25o52’52”AG

Izmantošana un veicamie pasākumi
Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot, nepieciešams:
- sakārtot stingra režīma aizsargjoslas;
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- nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju;
- nodrošināt urbuma aizsardzību no fiziskas bojāšanas;
- nodrošināt patērētā ūdens uzskaiti.
Pirms urbuma izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa
pārbaudi un ūdens atsūknēšanu (akas skalošanu), ūdens paraugu
noņemšanu un tā kvalitātes pārbaudi.
Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama,
nepieciešams likvidēt (hermetizējot jeb tamponējot), nodrošinot pazemes
ūdens

resursu

aizsardzību.

Urbumu

likvidāciju

drīkst

veikt

uzņēmējsabiedrība, kurai ir Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegta licence
šāda veida darbu veikšanai.
Katram ūdens apgādes urbumam jābūt urbuma pasei un ja ūdens patēriņa
apjoms pārsniedz 10 m3 diennaktī un urbumu izmanto vairāk kā 50
personas, nepieciešama Reģionālās vides pārvaldes ūdens lietošanas
atļauja.
Nepieciešama aku un urbumu aizsardzības programmas izstrāde un
regulāra ūdens kvalitātes kontroles (vismaz vienu reizi gadā) sistēmas
izveidošana.

10.2 Ugunsdrošība
Ministru kabineta noteikumi Nr.82 Ugunsdrošības noteikumi (Rīgā 2004.gada
17.februārī (prot. Nr.7 27.§) nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un
juridiskajām personām jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās
vietas novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas.
Iedzīvotāju mantisko vērtību glābšanu ugunsnelaimju, katastrofu, dabas stihiju
gadījumos veic Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) Valkas brigāde.

Mērķis
Nodrošināt iedzīvotāju veselības un mantisko vērtību aizsardzību, vides
saglabāšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos.
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Veicamie pasākumi
Veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas ņemt vērā spēkā esošo
normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.
Lauku teritoriju apbūvē paredzēt ugunsdrošības attālumus starp
dzīvojamām ēkām, rūpniecības uzņēmumiem, degošu šķidrumu
noliktavām un piebraucamiem ceļiem..
Apbūves teritorijās paredzēt ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo
ūdensapgādi, ievērojot attālumus no esošajiem objektiem atbilstoši
Latvijas būvnormatīviem LBN 222 – 99.
MK noteikumu Nr.82 Ugunsdrošības noteikumi (Rīgā 2004.gada
17.februārī (prot. Nr.7 27.§) 9.pielikuma 18. punkts nosaka, ka ar
ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības inventāru nepieciešams
apgādāt individuālās dzīvojamās mājas, lauku mājas un zemnieku
saimniecības.
Ugunsnelaimes gadījumā visas Brantu pagasta ūdenstilpes neatkarīgi
no tās piederības izmantojamas kā ūdens ņemšanas vietas.
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10.3 Civilā aizsardzība
Civilās aizsardzības sistēmai pagastā jānodrošina tautsaimniecības gatavību
iespējamām dabas un cilvēku radītām ārkārtējām situācijām, sargāt un nodrošināt
civiliedzīvotāju drošību, īpašumu un vidi ārkārtējās situācijās, mazinātu to radītos
zaudējumus un sniegtu palīdzību cietušajiem. Izšķir dabas apstākļu radītos riskus
(klimatiskie apstākļi, hidroloģiskie un ģeoloģiskie procesi) un saimniecisko procesu
(darbības) radītos riskus (sprādzienbīstamie un ugunsbīstamie objekti, piesārņojuma
teritorijas).
Civilās aizsardzības likums (05.10.2006 9.pants nosaka:
Pašvaldību uzdevumi un tiesības
(1) Pašvaldības padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par šā panta otrajā daļā norādīto
civilās

aizsardzības

(2)

Pašvaldību

uzdevumu

izpildi

uzdevumi

attiecīgajā

civilajā

administratīvajā
aizsardzībā

ir

teritorijā.
šādi:

1) izveidot un vadīt republikas pilsētas, rajona civilās aizsardzības komisiju
(komisijas vadītāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgās
struktūrvienības vadītājs). Pašvaldības civilās aizsardzības komisija darbojas atbilstoši
nolikumam, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto paraugnolikumu;
2) ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties preventīvajos pasākumos
attiecīgajā administratīvajā teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas
dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā;
3) ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām
teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo
aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;
4) nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā
pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu
personālam;
5) sniegt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu, uzturēšanu un
uzglabāšanu kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par valsts materiālajām
rezervēm;
6) pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma sniegt informāciju
par

pašvaldības

rīcībā

esošajiem
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7) organizēt republikas pilsētas, rajona civilās aizsardzības komisijas locekļu mācības;
8) piedalīties civilās aizsardzības mācībās.
(3) Pašvaldību tiesības civilajā aizsardzībā ir šādas:
1) saņemt civilās aizsardzības uzdevumu veikšanai informāciju no attiecīgajā
administratīvajā

teritorijā

izvietotajām

iestādēm

un

komersantiem;

2) ņemot vērā teritoriālās attīstības plānus un apzinātos apdraudējumus, izstrādāt
civilās

aizsardzības

papilduzdevumus

(tai

skaitā

par

civilās

aizsardzības

aizsargbūvēm) attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem komersantiem.
Pagastā izstrādāta ārkārtējo situāciju apziņošanas shēma saskaņā ar 1.
pielikumu.
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10.5. Ciema robežas
Brantu pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas Vidzemes ciema
administratīvā robeža un teritorija. Plānotā ciema administratīvās robežas ir uzliktas
kartē „Brantu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.
Ir noteikta arī Brantu apdzīvota vieta.
Vidzemes ciema teritorijai nākotnē jāizstrādā detālplānojums.
12.tabula

Vidzemes ciema robežu apraksts
Robežposmu
Robežu raksturojošie elementi
Nr. (Kartē)
No Smiltenes – Raunas ceļa (V 234) krustojuma A virzienā pa
1.-2.
pagasta ceļu Rauna – Birznieki (B5) līdz „Birznieki” (kadastra Nr.
94480030063) zemes robežai
Pa „Birznieki” (kadastra Nr. 94480030063) zemes robežu ar
2.-3.
„Mūrnieku” zemi (kadastra Nr. 94480030153) līdz SIA „Vidzemīte”
īpašumam „Centra pļavas” (kadastra Nr. 94480030197)
Pagrieziens Z virzienā līdz SIA „Vidzemīte” īpašumam „Centra
3.-4.
pļavas” (kadastra Nr. 94480030197) līdz „Rihardu” īpašumam
(kadastra Nr. 94480030171)
Pa „Rihardu” robežu līdz saimniecībai „Melderi” (kadastra Nr.
4.-5.
94480030168).
Tādā pašā virzienā šķērsojot „Melderu” (kadastra Nr. 94480030168)
5.-6.
zemes robežu līdz „Rihardu” robežai
Pa Melderu robežu (kadastra Nr.94480030168) pa novadgrāvi ZA
6-7
virzienā līdz Strēlnieku (kadastra Nr.94480030127)zemei.
Pa Melderu (kadastra Nr.94480030168) un Strēlnieku (kadastra
7-8
Nr.94480030127) robežu līdz ceļam C.Vidzemīte-Brantu Raunas
šoseja-Balodīši
Pa ceļu C.Vidzemīte-Brantu Raunas šoseja-Balodīši A virzienā līdz
8-9
ceļa krustojumam ar servitūta ceļu uz Jaunziediņu mājām
Autoceļa C.Vidzemīte-Brantu Raunas šoseja-Balodīši krustojuma pa
9-10
servitūta ceļu gar zemes gabalu „Darbnīcas” (kadastra
Nr.94480030196) un „Jaunziediņi” (kadastra Nr.94480030151)
robežu līdz Cērtenes upītei.
Pa Cērtenes upīti ZR virzienā gar zemes gabaliem „Jaunziediņi”
10-11
(kadastra Nr.94480030151) ,”Lielozoli”(kadastra Nr.94480030075),
„Ziediņu” (kadastra Nr.94480030174) un „Krastkalnu” (kadastra
Nr.94480030041)
Pa „Krastkalnu” zemes robežu līdz Cērtenes upītei, kas ir reizē arī
12.-13.
pilsētas robeža
Pa Cērtenes upīti, gar Cērtenes ezera malu (pilsētas robeža) līdz
13.-14.
Smiltenes – Raunas autoceļam (V 234)
Pa Smiltenes – Raunas autoceļu (V234) uz Smiltenes pusi līdz zemes
14.-15.
gabala Rīgas iela 50 (kadastra Nr. 94480030181) robežai
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15.-16.

16.-17.
17.-18.
18.– 19.

19-20

20-21
21.-01.

Pa Rīgas 50 zemes gabala (kadastra Nr. 94480030181) un pilsētas
robežu R virzienā līdz zemes gabalam „Ezerkrasti” (kadastra Nr.
94480030204) un Smiltenes pilsētas robežai līdz „Krūmiņu” (kadastra
Nr. 94480060015) zemes gabalam
Pa „Ezerkrastu” un „Krūmiņu” zemes robežu līdz „Krastkalni”
(kadastra Nr. 94480030041) zemes robežai
Turpinājumā šķērsojot „Krastkalnu” zemi Dzirnavu dīķa teritorijā
Pa „Krastkalnu” zemes un Brantu pašvaldības zemes robežu (kadastra
Nr. 94480030....) virzienā līdz „Priedaines” (kadastra Nr.
94480030014) zemes robežai
Pa „Priedaines” (kadastra Nr.94480030014) Z robežu pa novadgrāvi
cauri „Mežvidi” (kadastra Nr.94480030064) līdz Smiltenes-Raunas
ceļam.
Pa Smiltenes-Raunas ceļu DR virzienā līdz ceļam (B5) Raunas ceļšBirznieki-Zelgausku ceļš.
Pa Smiltenes – Raunas (V 234) autoceļu

10.6. Apdzīvojuma struktūras attīstība
Apdzīvojuma
lauksaimnieciskās
kokapstrādes,

struktūras

un

tūrisma,

cita

attīstība

veida

pagastā

ražošanas

pakalpojumu

sfēras

plānota,

attīstību
u.c.),

lai

veicinātu

(mežsaimniecības

kultūrvides

un

saglabāšanu,

izmantošanu un attīstību, iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu (mājokļu
attīstību, dažādu pakalpojumu pieejamību u.c.) .
Svarīgs faktors pagasta attīstībā ir Vidzemes ciema un apdzīvotās vietas Branti
attīstībai. Vidzemes ciemam un apdzīvotai vietai Branti noteikta sava loma un
iespējas, koncentrējot tajos ekonomiskās aktivitātes un pakalpojumus.
Attīstības perspektīva
Apdzīvojuma struktūru Brantu pagastā veido Vidzemes ciems, Brantu apdzīvotā vieta
un viensētas. Ciema un Brantu apdzīvotās vietas centri veidosies par ekonomiskās,
sociālās un kultūras dzīves atbalsta punktiem.
Mērķi

Izmantot apdzīvoto vietu potenciālu lauku teritoriju vides saglabāšanai
un attīstībai;
Nodrošināt pagasta viensētās dzīvojošiem labu ciemu centru un
Smiltenes sasniedzamību;
Nodrošināt ciemu teritorijas ar infrastruktūru, minimālo pakalpojumu
līmeni un inženierkomunikācijām;
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Nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu enerģijas, zemes, ūdens un citu
resursu izmantošanu;
Nodrošināt Internet pieejamību visā pagasta teritorijā.

Vidzemes ciems attīstīsies kā:
Administratīvo pakalpojumu centrs ar izdevīgu transporta un
komunālo saimniecību, kultūras, sporta un rekreācijas, sociālās aprūpes
pakalpojumiem, un veikaliem.
Ar mūsdienīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, tūrisma,
mežsaimniecības

un

kokapstrādes

attīstību,

energoresursiem,

infrastruktūru, pieeju dažādiem pakalpojumiem,
Jaunu apbūves teritoriju izveidi, kuras teritorijas plānotajā (atļautajā)
izmantošanā noteiktas kā turpmākās izpētes teritorijas (atrodas
Smiltenes pilsētas tuvumā).
Brantu apdzīvotā vieta attīstīsies kā:
Izglītības, kultūras, sporta, sakaru punktiem, veikaliem, ar sasniedzamu
neatliekamo medicīnisko palīdzību un pieejamiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
Ar apdzīvojuma struktūru, kas nodrošina ekonomisko un ražošanas
attīstību, ar labu infrastruktūru un komunikāciju pieejamību.
13.tabula
Plānotā pakalpojumu pieejamība Vidzemes ciemā un Brantu apdzīvotā
vietā
Nr.p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pakalpojuma veids
Pašvaldības administrācijas pakalpojumi
Pamatskola

Melnā seguma ceļa savienojums ar rajona
centru
Sabiedriskais transports
Centralizēta ūdens apgāde
Notekūdeņu attīrīšana
Bibliotēka
Sociālais darbinieks
Iecirkņa inspektors
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Vidzemes ciems
+
(nodrošināta nokļūšana
Smiltenes skolā vai
Brantu skolā)

Brantu
apdzīvotā vieta
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-
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Tirdzniecība ar pārtikas precēm
Tirdzniecība ar rūpniecības precēm
Pasts

10.
11.
12.

Sabiedriskais interneta pieslēguma punkts
Publiski pieejamas atpūtas teritorijas
Ražošanas teritorijas

13.
14.
15.

+
+
+
Apkalpo Smiltenes
pilsētas pasts
+
+
+

+
+
+
+
+
+

10.7. Ģeodēziskie punkti
Ģeodēziskie punkti ir ģeodēzisko koordinātu nesēji. Zemes gabali, kuros atrodas
punkts un teritorija 3 m rādiusā no punkta centra ir šo punktu aizsardzības zona.
14.tabula
Ģeodēzisko punktu atrašanās vietas Brantu pagastā
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ģeodēziskā punkta
nosaukums
Punkta nosaukums: 31; Izbūves gads
1996; Klase G3; Koordinātes LKS –
92 TM sistēmā: X=359032,84 un
Y= 605046,43
Punkta nosaukums: 33; Izbūves gads
1996; Klase G3; Koordinātes LKS –
92 TM sistēmā: X=358526,15 un
Y= 604663,14
Punkta nosaukums: 0251; Izbūves
gads 1987; Klase G3;Koordinātes
LKS – 92 TM sistēmā:
X=363712,96 un Y= 612267,21
Punkta nosaukums: Kalnzemnieki;
Klase G2;Koordinātes LKS – 92 TM
sistēmā: X=363712,96 un Y=
612267,21
Punkta nosaukums: Naudieši; Klase
T3;Koordinātes LKS – 92 TM
sistēmā: X=360253,50 un Y=
606421,59
Punkta nosaukums: Ziediņi; Klase
G3;Koordinātes LKS – 92 TM
sistēmā: X=356060,953 un Y=
606201,098

Zemes kadastra
Nr.
Šosejas Smiltene – Rauna
13 km, Brantu apdzīvotā
vietā.
Šosejas Smiltene – Rauna
13,55 km, pagrieziens pa
kreisi 0,2 km; Brantu
apdzīvotā vietā.
Šoseja Smiltene – Rauna,
no Smiltenes robežas (tilts)
1 km
Adrese: „Bajāri”. Autoceļš
Smiltene – Rozes, 6 km no
Smiltenes, 85 m no ceļa,
reljefa augstākajā punktā
Šosejas Smiltene – Rauna
malā, Brantu apdzīvotā
vietā.

Izmantošana un veicamie pasākumi
Ģeodēzisko punktu aizsardzības zonā aizliegts veikt jebkuru saimnieciskās
ražošanas, zemes izmantošanas, būvniecības vai cita veida saimniecisko darbību, kas
var negatīvi ietekmēt ģeodēziskā punkta stāvokli un izmantošanu ģeodēziskiem
darbiem.
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Ģeodēzisko punktu uzraudzību un aizsardzību veikt saskaņā ar LR Ministru
padomes nolikumu Nr.484 no 1992.gada 16.novembra „Par valsts ģeodēzisko atbalsta
punktu ierīkošanu, uzraudzību un aizsardzības kārtību”. Ģeodēzisko punktu atrašanās
vietas uzliktas kartē „Brantu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.

10.8. Aizsargjoslas
“Aizsargjoslu likums” (05.02.1997) nosaka vides un dabas resursu
aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas un
drošības aizsargjoslas.
Mērķis
Atsaucoties uz “Aizsargjoslu likumu” (05.02.1997), vides un dabas resursu
aizsargjoslu uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības
ietekmi uz attiecīgajiem objektiem. Ekspluatācijas aizsargjoslu uzdevums ir
nodrošināt komunikācijas un līnijbūvju objektu efektīvu un drošu darbību un attīstības
iespējas. Sanitāro aizsargjoslu uzdevums ir nodrošināt sanitārās prasības objektos ar
paaugstinātām sanitārām prasībām. Drošības aizsargjoslu uzdevums ir nodrošināt
paaugstināta riska objektu un to tuvumā esošo objektu drošību gan to ekspluatācijas
laikā, gan iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību.
Izmantošana
Ierobežota saimnieciskā darbība saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” (05.02.1997).
Brantu pagasta teritorijas plānojumā parādītas un precizētas visas aizsargjoslas
atbilstoši “Aizsargjoslu likumam” (05.02.1997) un LR MK noteikumos apstiprinātajai
metodikai aizsargjoslu noteikšanai:
noteiktas ūdeņu aizsargjoslas atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.284
„Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika” (04.08.98.)
visām pagasta upēm:
- Mutulīte -100 m
- Abuls – 100 m
- Nigra – 100 m
- Dranda – 50 m
- Knīpupīte – 50 m
- Brantupīte (ietek Strantes ezerā) – 10 m
- Cērtene – 10 m.
Noteiktās aizsargjoslas ezeriem:
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-

Brantu ezers (platība 10 ha) – aizsargjosla 50 m,

-

Prūša dz. ezers (platība 2,1 ha) – 10 m,

-

Cērtenes dzirnavu ezers (platība 1,1 ha) – 10 m,

-

Strantes ezers (platība 7,1 ha) – 10 m.
Ūdeņu aizsargjoslas nav noteiktas meliorācijas sistēmas grāvjiem, kuri veido ar

pagasta teritoriju šķērsojošām upēm vienotu hidrogrāfisko tīklu.
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas ir noteiktas, lai samazinātu
piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu
attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.
Aprobežojumi upju un ezeru aizsargjoslās (37. pants):
Virszemes ūdens aizsargjoslās papildus „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.)
35. pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
-

aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas,
ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu glabātavas,
izņemot 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 ūdeņu krastiem – 4 m, gar
publisko ūdeņu 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 žāvēšanai un citām ar zveju saistītām darbībām, ja
zveja tajā vietā atļauta (izņemot zivju apstrādi);

-

zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai.
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Aprobežojumi tauvas joslām:
-

piekrastes zemes īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata ir
tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl tas nav ierobežots ar šiem
noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

-

izmantojot tauvas joslu, krasta īpašnieki nedrīkst radīt šķēršļus
brīvai kustībai pa šo joslu, ierīkot aizžogojumus vai citus
traucēkļus.

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, pamatojoties uz MK noteikumu
Nr.

43

„Aizsargjoslu

ap

ūdens

ņemšanas

vietām

noteikšanas

metodiku”(20.01.2004.), ievērojot teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus
noteiktas 50 m dziļurbuma akām, kurām izsniegtas ūdens lietošanas atļaujas un
10 m akām, kuras pagaidām netiek lietotas.
Noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas autoceļiem: A-2 - 100 m no ceļa ass uz
katru pusi, autoceļiem V 234 Smiltene – Rauna, V 250 Blome – Strante –
Smiltene, V 264 Lembis – Drusti – Vecpiebalga un pagasta ceļiem 30 m
platumā no ceļa ass uz katru pusi. Tās nav noteiktas mazajiem lauku un meža
ceļiem, kuri neietilpst noteiktu tehnisko kategoriju ceļu sarakstā.
Valsts autoceļu aizsargjosla paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantota
ievērojot LR likuma „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) un MK noteikumu Nr.162
„Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (04.10.2001.) prasības.
Aizsargjoslās gar autoceļiem papildus aizsargjoslu likuma 35.pantā minētajam tiek
noteikti

šādi

aprobežojumi:

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 mežu bez
saskaņošanas ar autoceļu īpašnieku;

-

bez autoceļu īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un
derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un
pārvietošanas

darbus,

izņemot

lauksaimniecības

vajadzībām

nepieciešamos zemes apstrādes darbus.
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Aizsargjoslas ap elektriskajiem tīkliem noteiktas līnijām atbilstoši
„Aizsargjoslu likuma”(11.03.1997.) 16. pantam, “Grozījumiem aizsargjoslu
likumā” (12.07.2005) un

MK noteikumiem Nr.415 „Ekspluatācijas

aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”(20.10.1998.):
1) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos — zemes gabals un gaisa
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem— 2,5metru attālumā no
līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20kilovoltiem līdz
110kilovoltiem — 4metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110kilovoltiem— 8metru
attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu
lauku teritorijās — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem — 6,5metru attālumā
no līnijas ass,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20kilovoltiem līdz
110kilovoltiem — 20metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110kilovoltiem—30metru
attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
3) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1metra attālumā no kabeļu
līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē
aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
4) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes
ūdensobjektus, — ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver
paralēlas plaknes 100metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;
5) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru
apakšstacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma
1metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas
uz zemes vai citas virsmas.”
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Noteikta gāzes vads ar spiedienu P>1,6MPa (maģistrālais gāzes vads Pleskava
– Inčukalna pazemes gāzes krātuve DN 700 mm un Izborska - Inčukalna
pazemes gāzes krātuve DN 700 mm), kurš šķērso Brantu pagasta teritoriju
Ziemeļu daļā ekspluatācijas aizsargjosla 15 m, atbilstoši “Aizsargjoslu
likumam” un “Grozījumiem aizsargjoslu likumā” (12.07.2005) tas ir vairāk par
1,6megapaskāliem — 15metru attālumā;
Drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6megapaskāliem:
gāzesvadam ar diametru: 700 mm — 200 metru attālumā.
Brantu pagastā 8 m attālumā no gāzesvada atrodas sakaru kabeļi ar
ekspluatācijas aizsargjoslu 2,5 m uz katru pusi.
Noteiktas

aizsargjoslas

gar

telekomunikāciju

līnijām

saskaņā

ar

„Aizsargjoslu likuma” (03.11.1997.) 14. pantu,
Noteiktas aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju
torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido (22.06.2005. Grozījumi
„Aizsargjoslu likumā”):
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem –
zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla
virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm –
zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla
virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites
nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.

noteiktas aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem saskaņā ar likuma „Par
kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pantu un atbilstoši Aizsargjoslu likuma
8.pantam: lauku apvidos – 500 m,
noteiktas aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem atbilstoši LR likumam „Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.). Aizsargjoslas ap dabas
pieminekļiem paredzētas, lai nodrošinātu dabas pieminekļu saglabāšanu un
aizsardzību. MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (09.08.2003.) ap dabas
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pieminekli nosaka 10 m platu aizsargjoslu, kā arī aizsargjoslu 10 m rādiusā ap
īpaši aizsargājamiem kokiem (mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas)
un akmeņiem.
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 attēlotas kartē Brantu pagasta plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošana.
noteiktas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 18.pantam un MK noteikumiem Nr.258 „Noteikumi par
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas
metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” (13.05.2003):
ūdensnotekām LIZ aizsargjoslas robeža tiek noteikta ūdensnotekas
abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;
regulētām ūdensnotekām (maģistrāliem novadgrāvjiem) meža zemēs
aizsargjoslas robeža tiek noteikta atbērtnes pusē 8 – 10 m attālumā
(atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes;
ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis,
aizsargjoslas robeža tiek noteikta 5 m attālumā no aizsargdambja
sausās nogāzes pakājes;
liela diametra (lielāks vai vienāds ar 30 cm) kolektoriem aizsargjoslas
robeža tiek noteikta 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass
līnijas.
Noteiktas aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 20.pantu
Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu
ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.
Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla
no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.
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Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes
gabali, kuros atrodas ģeodēziskie punkti, kā arī vienu metru plata
zemes josla ap to robežām.”
Noteikt aizsargjoslas gar ūdensvadu, kanalizācijas tīkliem un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām.
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.

Aizsargjoslas platums ap Vidzemes ciema atklātām notekūdeņu
apstrādes tilpēm un atklātai dūņu uzglabāšanai – 100 m no teritorijas
robežas ārējās malas.
Aizsargjoslu noteikšanā gar ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem Brantu
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
Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem papildus šā likuma 35.
pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
-

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.
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10.9. Kopīgo interešu teritorijas
Brantu pagasts robežojas ar Valkas rajona Smilteni, Launkalnes, Blomes un
Smiltenes pagastiem un Cēsu rajona Raunas pagastu.
Kopīgās intereses ar kaimiņu pašvaldībām:
1) vides aizsardzības jautājumu risināšana
ūdenssaimniecība kanalizācija
Turpināt sadarboties ar Smiltenes pilsētas NKUP Vidzemes ciema
ūdensvada tīkla rekonstrukcijā, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti ķīmiskos rādītājus (dzelzs) atbilstoši normām.
Kanalizācijas sistēma
Izskatīt iespēju par Vidzemes ciema pieslēgšanu Smiltenes pilsētas
kanalizācijas sistēmai, tādējādi uzlabojot Abula baseinā ieplūstošo notekūdeņu
kvalitāti.
Mežu teritoriju aizsardzība
Pagasta daļā, kura robežojas ar Raunas pagastu atrodas īpaši
aizsargājamo sugu mikroliegums „Melnā stārķa ligzdošanas vieta”. Pagastam
ir svarīga sadarbība ar Raunas pagastu šīs sugas aizsardzībā.
2) kapu apsaimniekošana
Pagasta teritorijā nav kapu, tāpēc apbedījumiem pagasts izmanto
Smiltenes pilsētas un Raunas pagasta kapsētas. Smiltenes pilsētas ieteikumu,
rast risinājumu kapsētas izveidošanai pagasta teritorijā, jo tuvāko gadu laikā
Smiltenes kapi būs izsmēluši savus resursus, pagaidām pagasts nevar īstenot,
jo nav brīvu, atbilstošu kapsētas izveides prasībām (platība un dabas pamatne)
teritoriju.
3) tūrisma jomā
Ik gadus sadarbībā ar rajona tūrisma informācijas centriem
izstrādāt kopīgus tūrisma maršrutus ar blakus pašvaldībām,
iekļaujot dabas, kultūras un vēstures objektus, aktīvās atpūtas un
nakšņošanas iespējas.
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Ar Smiltenes pilsētu sadarboties Cērtenes ezera un Cērtenes upītes
un tās pieguļošās teritorijas kā aktīvās atpūtas zonas saglabāšanai
un attīstībai.
4) izglītībā, kultūrā, sportā.
Brantu pagasts atrodas Valkas rajonā un tam svarīgi ir Valkas rajona attīstības
programmā un Valkas rajona teritorijas plānojumā noteiktie attīstības mērķi. Brantu
pagasts jau piedalās rajona Interreg III A atbalstītajā projektā par interneta
pieejamības nodrošināšanu 80% rajona teritorijas un arī turpmāk plāno iesaistīties
projektos, kuri veicinās pagasta un rajona kopumā attīstību.
Brantu pagasts, tāpat kā visa Valkas rajona teritorija iekļaujas Vidzemes
plānošanas reģionā, un tāpēc pagastam ir būtiski reģiona attīstības programmā
noteiktie mērķi un Vidzemes telpiskā plānojuma izstrāde.
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11. Teritorijas attīstības vīzija un mērķi
Vīzija:

Brantu pagasts ir teritorija ar nepiesārņotu vidi, saglabātu vides un

kultūrvēsturisko mantojumu, kurā darbojas demokrātiska pašvaldība, konkurētspējīgi
lauksaimniecības, kokapstrādes un tūrisma uzņēmumi, iedzīvotājiem ir iespēja apgūt
pamatizglītību pagasta skolā,

pieejama bibliotēka, pasts, veselības un sociālā

aprūpe, iespēja iesaistīties pašdarbības kolektīvos, nodarboties ar dažādām sporta
aktivitātēm.
Mērķi:
1. pagasta teritorijas līdzsvarota un ilgtspējīga ekonomiskā attīstība,
2. iedzīvotāju labklājības celšana, nodrošinot darba, izglītības, veselības
un sociālās aprūpes pieejamību,
3. nodrošināt pagasta teritorijas racionālu izmantošanu,
4. nodrošināta vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
5. esošo dabas resursu (mežu, lauksaimniecības zemju, smilts - grants)
lietderīga izmantošana.

12. Par detālplānojumu izstrādi
Detālplānojums – ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas
plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā
noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas
aprobežojumus, DETĀLPLĀNOJUMS

jāizstrādā uzsākot būvniecību

jebkurai no plānoto izmantošanu teritorijām, sīkāk skat. Brantu pagasta
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 12. nodaļā.
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13. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība
Brantu pagasta teritorijas plānojums ir kā pagasta attīstības dokumentāls
pamats 12 gadu periodam. Teritorijas plānojumam elastīgi jāreaģē uz pagastā
notiekošajām aktivitātēm.
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašvaldības
administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumu
izmaiņas.
Grozījumus teritorijas plānojumā var ierosināt:
1. Brantu pagasta padome;
2. Juridiskas personas;
3. Fiziskas personas.
Grozījumu veikšanas kārtība:
1. Brantu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumus un
grozījuma pamatojumus to iesniedzējam ir jāiesniedz pagasta padomē.
2. Pagasta padome izvērtē priekšlikumu pamatotību, atbilstību Brantu
pagasta teritorijas attīstības programmai un MK noteikumiem Nr.883 no
2004.gada 4.novembra “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
3. Brantu pagasta padome atbild uz ierosinājumiem ne vēlāk kā astoņu
nedēļu laikā, nosakot vai:
-

Grozījumu pieprasījums ir atbilstošs MK noteikumiem Nr. 883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un paredzētais
plāna grozījumu process tiks ierosināts;

-

Grozījumu ierosinājums ir nepamatots un grozījumu process netiks
ierosināts.

4. Saskaņā ar MK noteikumiem jaunievēlētā pagasta padome izvērtē spēkā
esošo teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā darbības termiņa
pagarināšanu, grozījumu sagatavošanu vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi.
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Publicētās un nepublicētās izmantotās informācijas saraksts
1. Valkas rajona Brantu pagasta attīstības programma, Brantu pagasta padome,
2004.gada 27.decembris
2. Valkas rajona Teritorijas plānojums, Valkas rajona padome, 2003
3. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas II daļa “Stratēģija,
rīcības, monitorings”, 2007
4. LR VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļas vēstule Nr.22.1.-15/415
no 27.01.2004
5. Par

klimatisko

raksturojumu,

vēstule

Nr.M-48/2003,

Latvijas

Hidrometeoroloģijas aģentūra, Maskavas iela 165, Rīga, 10.01.2003
6. Vīstucis J., Rauna citkārt un tagad. Rīga, Jāņa sēta, 1994, 32.lpp
7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas muižas un pilis,
1997, 85.lpp
8. Kavacs J. Valkas rajons. Dabas objektu nosaukumu vārdnīca, LU Ģeogrāfijas
nodaļa, Rīga, 1993, 69.lpp
9. Augšņu agroķīmiskās kartēšanas lieta, Republikāniskā zinātniskā ražošanas
apvienība “Ražība”, Rīga, 1992
10. Valkas rajona teritorijas ģeoloģiskais zonējums, 5.grāmata, LVCZPI zinātniski
pētnieciskais darbs, Rīga, 1996
11. Valkas rajona kopsaimniecības “Vidzeme” smilts atradnes “Paltnieki”,
teritoriju “Slavēkas”, “Vīķīši”, “Pubēti” un “Čiekuri” ģeoloģiskās izpētes
darbu lieta, Latvijas Valsts zemes ierīcības projektēšanas institūts
“Zemesprojekts”, 1990, Rīga
12. Valkas rajona kopsaimniecības “Vidzeme” smilts –grants atradnes
“Vārpiņasi”, ģeoloģiski pētītās teritorijs “Vilki” darbu lieta, LR LM Latvijas
Valsts zemes ierīcības projektēšanas institūts “Zemesprojekts”, 1991, Rīga
Normatīvie akti
1. LR “Grozījumiem aizsargjoslu likumā” (12.07.2005)
2. LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 833 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma noteikumi” (19.10.2004.)
3.

LR likums Teritorijas plānošanas likumu, 26.06.2002
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4.

LR Ministru padomes nolikums Nr.484 „Par valsts ģeodēzisko atbalsta punktu
ierīkošanu, uzraudzību un aizsardzības kārtību” (16.11.1992.)

5.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, Latvijas Vēstnesis,
Nr.369/372

6.

LR likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992.)

7.

Likums „Par meliorāciju” (20.04.1993.)

8.

LR Aizsargjoslu likums, publicēts Latvijas Vēstnesī 25.02.1997. Nr.56

9.

LR likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992.)

10. LR likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2002.)
11. LR likums „Aizsargjoslu likums” (25.02.1997.)
12. LR likums „Grozījumi aizsargjoslu likumā” (12.03.2002.)
13. LR likums „Meža likums” (24.02.2000.)
14. LR likums "Par zemes dzīlēm" (02.05.1996.)
15. LR MK noteikumiem Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” (19.09.2006)
16. LR MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskiem un
ģeomorfoloģiskiem dabas pieminekļiem” (17.04.2001.)
17. LR MK noteikumi Nr.284 „Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšana”
(04.08.1998.)
18. LR M K noteikumi Nr.300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”
(11.08.1998.)
19. LR MK noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai" (09.07.2002.),
20. LR MK noteikumi Nr.457 „Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika”
(15.12.1998.)
21. LR MK noteikumi Nr.415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem
noteikšanas metodika” (20.10.1998.)
22. LR MK noteikumi Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
(10.04.2001.)
23. LR MK noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgāde un ārējie tīkli un būves” (01.02.2000.)
24. MK noteikumi Nr.272. „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi”, ( 08.04.2004.)
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25. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1018 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” ( 19.12.2006.)
26. LR MK noteikumi Nr.619 “Kārtības kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes
transformācijas atļaujas” (20.07.2004.)
27. LR MK noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
(29.08.2006.).
28. LR

MK

noteikumi

Nr.

892

„Noteikumi

par

koku

ciršanu

meža

zemēs”(31.10.2006).
29. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijām” (14.02.2006.)
30. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.241 „Noteikumi par nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” (28.03.2006.)
31. LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 483. “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” (20.11.2001.)
32. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” (03.06.2008)

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

90

BRANTU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pielikumu saraksts
1.pielikums. Civilās aizsardzības shēma
4.pielikums. Valkas rajona ģeoloģiskā karte (bez kvartāra nogulumu segas).
5.pielikums. Valkas rajona kvartāra nogulumu karte.
6.pielikums. Derīgo izrakteņu ieguve Brantu pagastā 1998. – 2007.gadam
7. pielikums. Brantu pagasta kūdras atradņu raksturojums.
8.pielikums. Brantu pagasta sapropeļa atradņu raksturojums.
9.pielikums. Brantu pagasta smilts – grants un smilts atradņu raksturojums.
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1.pielikums

PAGASTA ATBILDĪGO PERSONU SAKARU SHĒMA

VUGD Valkas
brigādes sakaru punkts
Valkas rajona ĀSOK
 26595313

Pagasta padomes priekšsēdētāja
Mārīte Treijere
 64700866, 26164671

Pagasta padomes sekretāre
Velga Biseniece
64700866; 29900961

Deputāts
Māris Rimšs
 29188442

Deputāts
Kaspars Sarkanis
 26373363

Deputāts
Sarmis Zauska
 29152300

Deputāts
Jānis Leikarts
 26335179

Deputāte
Ruta Vorpe
 64779712

BRANTU PAGASTA PADOME, T. 64700866

Deputāte
Anita Puntule
 26384002

R
A
Ž
O
Š
A
N
A
S
O
B
J
E
K
T
I

SIA Vidzemīte
priekšsēdētājs
Aigars Bāliņš
 29135998

Policijas iecirkņa
inspektors
Aldis Raiskums
 26577338

Z/s Dzirnavas
Salvis Zauska
 29152300

Mežsargs
Gunārs Stīpnieks
 26404541

Z/s Kalna Bicieri
Dzintra Klapere
27894725

Mežsargs
Ojārs Krilovs
 26593258

Z/s Jaunlūres
Juris Kļaviņš
 27894727

Brantu pasts
Selga Ivulāne
 26312397

Z/s Lejas Prieņi
Andrejs Kļaviņš
 29479231

Brantu skolas direktore

Ruta Kampe
 29388854

P
A
G
A
S
T
A
I
E
D
Z
Ī
V
O
T
Ā
J
I
1
Skolēni
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6.pielikums
Derīgo izrakteņu ieguve Brantu pagastā 1998.-2007.g.
Nr.
p.
k.
1.

Atradnes
nosaukums,

administratīvā
piesaiste

Paltnieki,
Brantu pag.

Ieguve, tūkst.m3

Derīgais
izraktenis

Izmantotājs

smilts-grants,
smilts

z/s “Paltnieki”
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1998.g.

1999.g.

-

-

2000.g. 2001.g.
-

-

2002.g.
-

2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.
-

7,15

-

-

-
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N.
p.
k.

Nosaukums

Nr.
Kūdras
fondā un
uz kartes

1

2

3

1.

2.

Kublukalna

Skrastiņu

2532

2503

Brantu pagasta kūdras atradņu raksturojums*
Kūdras dziļums
Atradnes platība (ha)
Kūdras krājumi
(m)
rūpnieciski
rūpniec.
“0”
izmantojamā
kopējie, izmantojamie,
Max.
Vid.
robežās
dziļuma (0,9m)
tūkst.m3
tūkst.t
IZPĒTES PAKĀPE
robežās
4
5
6
7
8
9
10

4,0

36

2,0

2,0

0,5

110

180

P

P
451

3.

Tīrais II

2536

150

124

4,0

2,0

2480
N

4.

Vārpaiņu

2537

14

1,0

0,5

56

10.kolonā – Z – zemā tipa kūdra, P – pārejas tipa kūdra, J – jauktā tipa kūdra, A – augstā tipa kūdra;
(%), A – kūdras pelnainība (%), W – kūdras mitrums (%)

P

7. pielikums

Kūdras atradnes tips, kūdras
īpašību raksturojums un
izmantošanas virziens
10
Z
R 35 – 45
A 7,8 – 44,7
pH 6,0
Sapropelis
Z
R 45 – 50
A 15,3
pH 5,5
Z
R 50
A 11,3 – 22,5
pH 5,5
sapropelis – 1 m
Z
R 50
A 11,6
pH 5,5

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

Mēslojums

R – kūdras sadalīšanās pakāpe

* Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras dati, Rīga, 2006
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8.pielikums
Brantu pagasta sapropeļa atradņu raksturojums
Nr.
p.
k.
1
1.

Atradnes
nosaukums,

administratīvā

Atradnes
sinonīms

Ezera
platība
(ha)

3

4

piesaiste

2
Strantes

7.1

Ūdens dziļums
(m)
max.

vid.

Sapropeļa
iegulas
platība (ha)

5

6

7

5.2

2.3

5.0

Sapropeļa slāņa
biezums (m)
max.

vid.

8

9

5.0

Brantu pag.

3.0

Izpētes
pakāpe
10

P

tūkst.m3

tūkst.t

Sapropeļa klase (veids)
un kvalitatīvie rādītāji
(%)

11

12

13

14

60

Organogēns-silikātu
(organogēni-smilšains)
A 62.8
W 85.3

Mēslojums,
dziedniecībai

Sapropeļa krājumi

150

Izmantošana
s virziens

Piezīme: 13.kolonā A- sapropeļa pelnainība (%); W – dabīgais mitrums (%)
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9.pielikums
Brantu pagasta smilts-grants un smilts atradņu raksturojums
Kvalitātes raksturojums

Nr.
p.
k.
1.

2.

3.

4.

Nosaukums,
administratīvā
piederība
Irbītes,
Brantu pag.
Paltnieki,
Brantu pag.

Biezums, m
segkārderīgā
tas
slāņa
no-līdz
no-līdz
vid.
vid.

grants un
akmeņi
>5,0 mm, %
no-līdz

smilts
<5,0 mm,
%
no-līdz

32,3-58,0

42,0-67,7

0,3-0,3
0,3

2,8-4,8
4,2

4,2-48,0

52,0-95,8

0,2-0,4
0,3

2,0-15,8
9,4

Kalna Masaļi
Brantu pag.
Bērtuļu
dzirnavas

Krājumi, tūkst. m3, 01.01.2006.

Platība,
ha

Izpētes
gads

Izmantošanas
nozares, kurām
atradnes pētītas

izpētītie
A

novērtētie
N

2,4

101,21

-

1986

ceļu būvei

3,6

330,2

-

1986
1990

ceļu būvei

1,4

48,5

-

2007

ceļu būvei

4,8

ceļu būvei

Brantu pag.
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