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Dipl.Nr.000622
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AINAVU VĒRTĒJUMS
Nekustamie īpašumi: Smiltenes novads, Grundzāles pagasts
„Bemberu pļavas” (zemes vienības kadastra Nr. 9458 007 0076, 9458 007 0077), platība
7,7ha;
„Kalna Kades” (zemes vienības kadastra Nr. 9458 007 0075), platība 52,8ha.
Īpašumi atrodas vienotā ainavu telpā, tāpēc to vērtēšana veikta kopā.
Ainavu struktūras raksturīgie elementi: monotona, meliorācijas ierīkošanas rezultātā mākslīgi
pārveidota līdzenuma ainava (līdzena āraine), meliorācijas grāvji ainavu sadalījuši ~100 m platās
paralēlās zālāju strēmelēs, grāvju pašizsējas apaugums ar kārkliem, alkšņiem un bērziem veido
norobežotu, neuztveramu ainavu telpu rindās. Zālāji gan kopti, gan nekopti.
Ainavu telpas galvenās vērtības: gar autoceļu ir vērtīgs un saglabājams bērzu puduris un ozols.
Tālajās skatu līnijās, kuras paveras Palsas upes virzienā, redzama upes loku apauguma un koptu
zālāju ainava, kas ir vērtīga un saglabājama.
Publiski pieejamie skatu punkti un perspektīvas: meliorācijas grāvji izvietoti paralēli
autoceļam (A2), skatu perspektīva paveras tikai ~100 m attālumā, līdz pirmajam aizaugušam
meliorācijas grāvim, kurā piesaista bebru sagāztie koki. Vērtīgi skatu punkti ir bērzu puduris un
ozols autoceļa malā, kā arī upes ielejas apaugums.
Ainavas kvalitātes mērķis: atvērta, uztverama ainava, kas paaugstina ainavu daudzveidību.
Plānotā darbība teritorijā: derīgo izrakteņu ieguve (karjera ierīkošana)
Rīcības mērķa sasniegšanai: savlaicīgi jāplāno, jāizstrādā un jārealizē rekultivācijas plāni, kas
paredz teritoriju labiekārtošanu pēc atradņu izstrādes, veidojot optimālāko projektu attiecībā uz
ainavas vizuālo kvalitāti, rekreācijas iespējām un teritorijas turpmāko izmantošanu.
Karjera izveides ietekmē ainava kardināli mainīsies, bet kopējā apkārtnes aspektā izmaiņām nav
būtiskas negatīvas ietekmes. Nākotnē iespējams teritorija būs piemērota rekreācijai, jo tā ir viegli
sasniedzama, pieguļoša autoceļam A2.
Plānotās darbības rezultātā negatīva ietekme var rasties pieguļošajam privātīpašumam (zemes
vienības kadastra kad. Nr.9458 070 019)
Ieteikumi:
Skatu līnijā no autoceļa A2 karjera ierīkošanas laikā vēlams izvietot noņemtās auglīgās
augsnes valni, kas aizsegtu derīgo izrakteņu ieguves vietu, slāpētu iespējamos putekļus un
trokšņus. Ainavas uztveramībai ieteicams izstrādes teritoriju izvietot vismaz 100m no
autoceļa;
Ap vērtīgajiem un saglabājamiem kokiem (upes ielejas apaugums, bērzu puduris un ozols
autoceļa malā) ieteicams veidot buferzonu vismaz 50m platumā, kas netiek pakļauta
zemes dzīļu izmantošanai, lai saglabātu koku ierastos augšanas apstākļus un ainavas
kvalitāti;
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Ap pieguļošo privātīpašumu (zemes vienības kadastra kad. Nr.9458 070 019) ieteicams
veidot buferzonu, neradot īpašuma izmantošanas aprobežojumus;
Derīgo izrakteņu ieguves vietas novietojums ainaviski veiksmīgākais ieteicams zemes
vienības ar kadastra Nr. 9458 007 0075 DR daļā;
Rekultivāciju ieteicams veikt vienlaikus ar derīgo izrakteņu ieguvi, lai sekmētu ieguves
vietas iekļaušanos ainavā.

Skatu līnija no autoceļa A2. Ainavu telpa – aizauguši meliorācijas grāvji paralēlās rindās.
Fotofiksācija 07.10.2013

Vērtīgs skatu punkts no autoceļa A2 – bērzu puduris, fonā – upes ielejas apauguma ainava.
Fotofiksācija 07.10.2013
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Vērtīgs skatupunkts no autoceļa A2 – ozols, fotofiksācija 07.10.2013

Nekopta zālāja ainava, fotofiksācija 07.10.2013
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Kopta zālāja ainava. Pieguļošais privātīpašums (zemes vienība ar kadastra kad. Nr.9458 070 019)
fotofiksācija 07.10.2013

Viena no nobrauktuvēm no autoceļa A2, fotofiksācija 07.10.2013
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Nekustamie īpašumi: Smiltenes novads, Grundzāles pagasts
„Grotes” (zemes vienības kadastra Nr.9458 010 0008), platība 7,9ha;
„Raudiņas” (zemes vienības kadastra Nr.9458 010 0040), platība 17ha.
Īpašumi atrodas vienotā ainavu telpā, tāpēc to vērtēšana veikta kopā.
Ainavu struktūras raksturīgie elementi: kopta, atklāta viensētu ainava līdzenā
reljefā ar tālām skatu līnijām (līdzena āraine). Teritorijas DR daļā veidojies
apaugums, kas tiek novākts.
Ainavu telpas galvenās vērtības: Tālas skatu līnijas, panorāmas skats, kas paveras
no ceļa V249 uz viensētu puduriem ar koptu lauku ainavu, kas ir vērtīga un
saglabājama.
Publiski pieejamie skatu punkti un perspektīvas: skatu punkti paveras no ceļiem
uz viensētām un tālās skatu perspektīvas uz fona ainavu – mežu.
Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāta atvērta, uztverama viensētu ainava.
Plānotā darbība teritorijā: derīgo izrakteņu ieguve (karjera ierīkošana)
Rīcības mērķa sasniegšanai: konkrētajā teritorijā rūpīgi izvērtējama vertikālo un
liela apjoma būvju izvietošana, kuras var ieņemt dominējošu lomu ainavā vai aizsegt
un būtiski izmainīt skatus uz ainavas vērtībām. Panorāmas skata aizsegšana var
būtiski samazināt ainavas kvalitāti. Ainavas pārveidošana teritorijā var būtiski
pasliktināt apkārtējo viensētu ainavisko un dzīves kvalitāti (ja viensētas nebūtu
apdzīvotas, pārveidotā ainava neietekmētu iedzīvotājus).
Ieteikumi: Ainavu nav vēlams pārveidot derīgo izrakteņu ieguvei, jo īpašumi atrodas
Vizlas ciema pieguļošajā teritorijā, kur salīdzinoši netālu atrodas citas viensētas,
kurām pasliktināsies ainaviskā un dzīves kvalitāte.
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Skats no ceļa V249 uz nekustamo īpašumu „Grotes”. Atvērta, uztverama viensētu
ainava. Fotofiksācija 07.10.2013

Skats no ceļa uz nekustamo īpašumu „Raudiņas”. Skatu punkts uz viensētu un tālās
skatu perspektīvas uz fona ainavu – mežu. Fotofiksācija 07.10.2013
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Nekustamais īpašums „Raudiņas” . Teritorijas DR daļā veidojies apaugums, kas tiek
novākts. Fotofiksācija no ceļa Ceriņkrūms – Pakalnes 07.10.2013

Plānotās darbības zonas pieguļošo viensētu ainava no ceļa V249, fotofiksācija
07.10.2013

Sagatavots: 14.10.2013
Ainavu arhitekte

Laima Šmite-Ūdre
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