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IEVADS 

Lokālplānojuma, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz 
“Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (turpmāk - Lokālplānojums) izstrāde uzsākta 
saskaņā ar Smiltenes novada domes 2020.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.472 (protokols Nr.15, 2.§) 
“Par lokālplānojuma, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai no “Jaunciems 
1” līdz “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja - Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas 
plānotāja Sarmīte Daudziete. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, Lokālplānojuma izstrādi veica SIA „Reģionālie projekti” (projekta vadītāja, 
teritorijas plānotāja - Santa Pētersone, teritorijas plānotājs, kartogrāfs – Ivo Narbuts). 

Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un 
30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.240). 

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS 

Lokālplānojuma sastāvā ietilpst: 

◊ PASKAIDROJUMA RAKSTS, kurā ietverts teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības 
nosacījumi, Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un mērķis, risinājuma apraksts, kurā pamatota 
Smiltenes novada teritorijas plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums) grozījumu 
nepieciešamība un atbilstība Smiltenes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai; 

◊ TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, kuros noteiktas prasības teritorijas 
izmantošanai un apbūves parametri funkcionālajās zonās, kā arī citas prasības, aprobežojumi un 
nosacījumi; 

◊ GRAFISKĀ DAĻA, kurā noteikts Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums, satiksmes 
infrastruktūras risinājums, galvenie inženiertīklu apgādes būvju risinājumi, publiskās ārtelpas 
teritorijas, apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem aizsargjoslas nosaka saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām. Grafiskā daļa sagatavota uz Latvijas 
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5 
izstrādātas topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1: 500 un nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistra informāciju. Kā palīgmateriāls izmantota ortofoto karte (uzturētājs - Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra); 

◊ PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI, kurā apkopoti dokumenti par Lokālplānojuma 
izstrādes procesu - pašvaldības lēmumi, darba uzdevums, institūciju nosacījumi un atzinumi par 
Lokālplānojuma redakciju, eksperta atzinums, publiskās apspriešanas dokumenti – paziņojumi, 
publikācijas, sabiedriskās apspriešanas materiāli u.c.. 

Lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - TIAN) 
sagatavoti vienotajā valsts informācijas sistēmā - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS). 

Grafiskā daļa un TIAN tiek apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
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LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI SAŅEMTI INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN INFORMĀCIJA 

1) Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde 02.11.2020. Nr.11.2/4531/VI/2020; 

2) Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa 22.10.2020. Nr.4.6.3.-10./797V/121; 

3) AS “Sadales tīkls” 09.10.2020. Nr.30AT00-05/TN-14819; 

4) VA “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” 09.10.2020. Nr.714/7/1-15; 

5) Smiltenes novada Būvvalde 11.12.2020. Nr. SND/12.2/2660; 

6) SIA “Smiltenes NKUP” 14.10.2020 Nr.1.4/146. 

LĒMUMS PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU 

Notikušas konsultācijas ar šādām institūcijām par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ar 
VVD Vidzemes reģionālo vides pārvaldi (02.11.2020. Nr. 11.2/4531/VI/2020), Dabas aizsardzības pārvaldi 
(13.10.2020. Nr. 4.8/5188/2020-N) un Veselības inspekciju (22.10.2020. Nr. 4.6.3.-1./797V/438). Visas 
institūcijas savas kompetences ietvaros pauda viedokli, ka Lokālplānojumam nav nepieciešams 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

Vides pārraudzības valsts birojs 09.12.2020. pieņēma lēmumu Nr. 4-02/84 “Par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu plānošanas dokumentam”. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS  

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (01.12.2011.), lokālplānojums ir „vietējās pašvaldības 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada 
pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai 
vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai”.1 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem", lokālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas 
plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī blakus esošo pašvaldību plānošanas 
dokumentus. 

Lokālplānojums izstrādāts pēc nekustamā īpašuma īpašnieka iniciatīvas, lai Lokālplānojuma teritorijas (31 
nekustamajam īpašumam „Jaunciems 1” - „Jaunciems 31”) daļā grozītu spēkā esošajā Smiltenes novada 
teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz  
Mazstāvu apbūves teritoriju (DzM) un detalizētu TIAN, atbilstoši plānotajai izmantošanai. Teritorijā 
plānots sakārtot/pievilkt inženiertīklus, izbūvēt plānoto ielu. Sadarbībā ar investoriem plānota 
daudzdzīvokļu māju būvniecība (paneļu mājas līdz trīs stāviem), tādejādi uzlabojot dzīvojamā fonda 
pieejamību Smiltenes novadā. 

Funkcionālās zonas noteikta saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto funkcionālo zonu klasifikāciju, paredzot 
atbilstošus teritorijas izmantošanas veidus. 

Lokālplānojuma risinājumi un priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākajai savrupmājas projektēšanai un 
būvniecībai, kā arī satiksmes organizācijas un sasaistes ar apkārtējai teritorijām plānošanai, nepieciešamo 
inženiertīklu projektēšanai un būvniecībai.  

  

 
1 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9) daļa 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.08.2020. lēmumu Nr.472 par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
un apstiprināto Darba uzdevumu, Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir  mainīt funkcionālo zonējumu no 
Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un detalizēt 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi: 

1) Ar lokālplānojumu grozīt teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) izmantošanu no Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS) uz Mazstāvu apbūves teritoriju (DzM) tiem lokālplānojuma teritorijā 
ietilpstošiem nekustamiem īpašumiem, kas piemēroti mazstāvu apbūvei līdz trīs stāvu  augstumam, 
lai īstenotu nekustamā īpašuma īpašnieku ieceri teritorijā nākotnē attīstīt mazstāvu apbūvi; 

2) Precizēt vai grozīt sarkanās līnijas, lai atbilstoši nepieciešamībai ir iespējams izvietot inženiertīklus; 

3) Detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN). 
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3. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA, NOSACĪJUMI ATTĪSTĪBAI 

3.1. Novietojums, platība un robežas 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Smiltenes 
novada, Smiltenes pagasta Grotūža ciemā, 
Smiltenes piepilsētā, teritorijā starp valsts 
reģionālo autoceļu P18 Valmiera – Smiltene un 
pašvaldības ceļu Smiltene – Stariņi. 

Plānojamās teritorijas novietojumu attālinātā 
un tuvinātā mērogā  skatīt 1. un 2.attēlā (attēlu 

izveidē izmantota Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 
https://www.balticmaps.eu) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Attēls Nr. 1 Lokālplānojuma teritorijas novietojums 

Attēls Nr. 2 Lokālplānojuma teritorijas robeža un novietojums 
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Fotofiksācija. Lokālplānojuma teritorija 

Lokālplānojuma teritorijā ietverti 31 nekustamie īpašumi (Jaunciems 1 - Jaunciems 31 un plānotās ielas 
zemes vienība, Grotūzis, Smiltenes novads). (skatīt 3.1.tabulā) 

Kopēja Lokālplānojuma teritorijas platība sastāda 5,91 ha jeb 59100 m2.  

3.1.tabula. Lokālplānojuma teritorijas nekustamie īpašumi 

Nr.p.k. Nekustamā īpašuma 
nosaukums 

Kadastra Nr. Platība (ha) Platība (m2) 

1. Jaunciems 1 9480 005 0466 0,1100 1100 

2. Jaunciems 2 9480 005 0467 0,2529 2529 

3. Jaunciems 3 9480 005 0468 0,1727 1727 

4. Jaunciems 4 9480 005 0469 0,1451 1451 

5. Jaunciems 5 9480 005 0470 0,1787 1787 

6. Jaunciems 6 9480 005 0471 0,1471 1471 

7. Jaunciems 7 9480 005 0472 0,1858 1858 

8. Jaunciems 8 9480 005 0473 0,1497 1497 

9. Jaunciems 9 9480 005 0474 0,1854 1854 

10. Jaunciems 10 9480 005 0475 0,1453 1453 

11. Jaunciems 11 9480 005 0476 0,1845 1845 

12. Jaunciems 12 9480 005 0477 0,1411 1411 

13. Jaunciems 13 9480 005 0478 0,1860 1860 

14. Jaunciems 14 9480 005 0479 0,1185 1185 

15. Jaunciems 15 9480 005 0480 0,1848 1848 

16. Jaunciems 16 9480 005 0481 0,1398 1398 

17. Jaunciems 17 9480 005 0482 0,1797 1797 

18. Jaunciems 18 9480 005 0483 0,1625 1625 

19. Jaunciems 19 9480 005 0484 0,1779 1779 

20. Jaunciems 20 9480 005 0485 0,1639 1639 

21. Jaunciems 21 9480 005 0486 0,1971 1971 

22. Jaunciems 22 9480 005 0487 0,1660 1660 

23. Jaunciems 23 9480 005 0488 0,1945 1945 

24. Jaunciems 24 9480 005 0489 0,1608 1608 

25. Jaunciems 25 9480 005 0490 0,1932 1932 

26. Jaunciems 26 9480 005 0491 0,1933 1933 
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Nr.p.k. Nekustamā īpašuma 
nosaukums 

Kadastra Nr. Platība (ha) Platība (m2) 

27. Jaunciems 27 9480 005 0492 0,1797 1797 

28. Jaunciems 28 9480 005 0493 0,1853 1853 

29. Jaunciems 29 9480 005 0494 0,1912 1912 

30. Jaunciems 30 9480 005 0495 0,2178 2178 

31. Jaunciems 31 9480 005 0496 0,2485 2485 

32. Bez adreses (plānotā iela 
sarkanajās līnijās) 

9480 005 0015 0,4067 4067 

Nekustamie īpašumi ir fiziskas personas īpašumā. 

Lokālplānojuma teritorija robežojas ar: 

◊ nekustamo īpašumu “Liepiņas”, kadastra apzīmējums 9480 005 0045 (8 ha, fiziskas personas 
īpašums); 

◊ nekustamo īpašumu “Grantiņi”, kadastra apzīmējums 9480 005 0179 (1,6 ha, fiziskas personas 
īpašums); 

◊ nekustamo īpašumu “Dzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0180 (1,5 ha, fiziskas personas 
īpašums); 

◊ nekustamo īpašumu “ZETI” ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0183 (0,9 ha, fiziskas personas 
īpašums); 

◊ nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0436 (2 ha, pašvaldības īpašums, Grotūža 
iela); 

◊ nekustamo īpašumu “Jaunciems 32” ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0497 (0,2109 ha, fiziskas 
personas īpašums); 

◊ nekustamo īpašumu “Jaunciems 33” ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0498 (0,2062 ha, fiziskas 
personas īpašums). 

3.2. Dabas vide 

Lokālplānojuma teritorijas reljefs līdzens, bet vietām mākslīgi izrakņāts - starp 20 kV gaisvadu 
elektrolīnijām izveidots neliels mākslīgs uzbērums. (skatīt fotofiksācijā zemāk) 

 

Fotofiksācija. Lokālplānojuma teritorija 
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Teritorijas veģetāciju veido atmatā atstātas lauksaimniecības zemes, kurās tagad aug graudzāles, parastā 
pienene, parastais āboliņš, parastās nātres u.c.. Vietām aug atsevišķi krūmi – kārkli, mazi bērzi.  Augājs ir 
vienveidīgs un sugu skaits kvadrātmetrā neliels, bez īpašas bioloģiskās vērtības. Gar pašvaldības ceļu 
(Smiltene-Stariņi) aug pieaugušu koku rinda (aleja) - ozoli u.c. koki. Teritorijas hidroloģiskie apstākļi ir 
normāli.  

Atbilstošo teritorijas novietojumam Smiltenes piepilsētā, jaunajā ciemā Grotūzis, tās ainavu veido 
antropogēni (cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā) ietekmēta bijušo lauksaimniecības zemju ainava. 
Ainaviskā vērība ir ozolu un citu koku  alejai gar pašvaldības ceļu (Smiltene-Stariņi) atdzīvina vienveidīgo 
lauksaimniecības zemju ainavu. 

 
Fotofiksācija. Koku rinda gar pašvaldības ceļu Smiltene-Stariņi 

Lokālplānojuma teritorija atrodas ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT). Atbilstoši Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamajai informācijai, Lokālplānojuma 
teritorijā nav reģistrētas īpaši aizsargājamu sugu atradnes un īpaši aizsargājami biotopi, kā arī nav 
reģistrētas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un mikroliegumi. 

Ņemot vērā, ka plānojamā teritorija jau atrodas urbanizētā vidē, pie Smiltenes pilsētas blīvas apbūves 
teritorijām ar esošu un plānotu blīvu apbūvi, bez īpašām bioloģiskām un ainaviskām vērtībām nav 
sagaidāms, kā Lokālplānojuma izstrāde un īstenošana atstās būtisku, nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. No 
ainaviskā viedokļa, rekomendējams saglabāt koku aleju gar pašvaldības ceļu (Smiltene-Stariņi). 

3.3. Lokālplānojuma teritorijas un tai blakus esošo teritoriju izmantošana 

Lokālplānojuma teritorija pašlaik nav apbūvēta. 2005.gadā teritorijā ir veikta zemes ierīcība - atsevišķi 
izdalītas 31 zemes vienība apbūvei (no adrese “Jaunciems 1” līdz adresei “Jaunciems 31”) un viena 
atsevišķa 6 m plata zemes vienība (kadastra Nr. 9480 005 0015) plānotajai ielai Jaunciems. (skatīt 3.attēlā) 
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Attēls Nr. 3 Lokālplānojuma teritorijā esošās zemes vienības 

Saskaņā ar nekustamo īpašumu , kas ietilpst lokālplānojuma izstrādes teritorijā, zemes robežu plānu 
eksplikāciju, zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes (pašlaik atmatā atstātas 
bijušās aramzemes). Teritorija nav meliorēta.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos Lokālplānojuma 
teritorijas nekustamo īpašumu lietošanas mērķis (NILM) ir “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība” (NILM kods 0101). 
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Fotofiksācija. Lokālplānojuma teritorijas pašreizējā izmantošana  

Tā kā plānojamā teritorija atrodas Grotūža ciemā un tieši robežojas ar Smilteni. Lokālplānojuma teritorijai 
blakus esošajās teritorijās ir esoša un plānota savrupmāju dzīvojamā apbūve, kā arī ražošanas teritorijas 
un garāžas Smiltenes pilsētā (pie pašvaldības ceļa Smiltene-Stariņi), AS "Augstsprieguma 
tīkls" elektroapgādes apakšstacija (starp autoceļu P18 un pašvaldības ceļu Smiltene-Stariņi). Smiltenes 
pagasta lauku teritorijā – lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā nekustamo īpašumā “Liepiņas” 
esoša viensēta. (skatīt fotofiksācijās zemāk) 

 

Fotofiksācija. Garāžas pie AS "Augstsprieguma tīkls" elektroapgādes stacijas Smiltenes pilsētā 
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Fotofiksācija. Dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” (otrpus pašvaldības ceļam/ielai Grotūzis) 

3.4. Esošā piekļuve un nodrošinājums ar inženiertīkliem 

Grotūža ciems teritoriāli ir saplūdis ar Smiltenes pilsētas teritoriju, daļēji jau izveidojusies vienota 
satiksmes un inženiertehniskā infrastruktūra, Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā ir ierīkoti 
inženiertīkli. 

Piebraukšana Lokālplānojuma teritorijai  ir nodrošināta no pašvaldības ceļu/ielu tīkla - pašvaldības ceļa 
Smiltene-Stariņi (D kategorijas iela), kas veido tālāku savienojumu ar reģionālo autoceļu P18 Valmiera - 
Smiltene (Smiltenes pilsētā – Daugavas iela, maģistrālā B kategorijas iela, kas nodrošina savienojošo 
funkciju un savieno pilsētas un ciemu daļas ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem).  

Pašvaldības ceļš (Smiltene-Stariņi)  gar Lokālplānojuma teritoriju ir  labas kvalitātes, ar cieto asfaltbetona 
segumu. Gājēju un velosipēdistu infrastruktūra nav ierīkota. (skatīt fotofiksācijā zemāk) 

 

Fotofiksācija. Pašvaldības ceļš  (Smiltene-Stariņi) pie Lokālplānojuma teritorijas 

Gar Lokālplānojuma teritorijas Z robežu iet servitūta ceļš uz nekustamo īpašumu “Liepiņas”. (skatīt 
fotofiksācijā zemāk) 
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Fotofiksācija. Servitūta ceļš  gar Lokālplānojuma teritorijas Z robežu 

Lokālplānojuma teritorijā transporta infrastruktūra nav izbūvēta, tikai izdalīta atsevišķa 6 m plata zemes 
vienība plānotajai ielai, kas veido pieslēgumu pašvaldības ceļam/ielai (Smiltene-Stariņi). (skatīt 4.attēlā) 

 

Attēls Nr. 4 Lokālplānojuma teritorijas esošā situācija 
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Lokālplānojuma teritoriju ziemeļu - dienvidu virzienā šķērso divas AS "Sadales tīkls" 20 kV elektropārvades 
gaisvadu  līnijas (skatīt 4.attēlā) no Lokālplānojuma teritorijai blakus esošās  AS "Augstsprieguma 
tīkls" elektroapgādes apakšstacijas Smiltenes pilsētā. 

Savukārt lokālplānojuma teritorijas ziemeļos, gar piebraucamo ceļu uz Viensētu “Liepiņas” ir ierīkota SIA 
“TET” elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnija, kas šķērso plānojamo teritoriju rietumu - austrumu virzienā.  

Lokālplānojuma teritorijai pieguļošajā ielā Grotūzis nav izbūvēti pašvaldības centralizētie ūdensapgādes, 
sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu kanalizācijas tīkli.  

Teritorijai tuvākās pieslēguma iespējas pie SIA “Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā esošajiem centralizētās 
sadzīves notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem ir Dzirnavu ielas un Daugavas ielas krustojumā, 
Smiltenes pilsētā vai pie esošajiem centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem Rūpniecības 
ielā, Smiltenes pilsētā. Atbilstoši SIA “Smiltenes NKUP” sniegtajai informācijai2, pie intensīvas apbūves SIA 
“Smiltenes NKUP” atbildībā esošā ūdensvadu sistēma nevar nodrošināt teritorijai ugunsdrošības 
nosacījumus.  

Teritorijā uz 09.10.2020. neatrodas valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti3. 

3.5. Esošie apgrūtinājumi 

Saskaņā ar nekustamo īpašumu (no adrese “Jaunciems 1” līdz adresei “Jaunciems 31” ) zemes robežu 
plāniem daļai no nekustamajiem īpašumiem ir noteikti nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 
apgrūtinājumi. (skatīt 3.2.tabulā un 5. attēlā) 

3.2.tabula. nekustamo īpašumu lietošanas tiesību apgrūtinājumi 

Nekustamais īpašums, 
kad.Nr. 

Apgrūtinājums (apgrūtinājuma kods) Platība (ha) 

Jaunciems 1, 9480 005 0466 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0590 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0902 

Jaunciems 2, 9480 005 0467 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0646 

Jaunciems 3, 9480 005 0468 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0401 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0771 

Jaunciems 4, 9480 005 0469 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0445 

Jaunciems 5, 9480 005 0470 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0428 

 
2 Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei, SIA “Smiltenes NKUP” 14.10.2020 Nr.1.4/146 

 
3 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 09.10.2020. nosacījumi Nr.714/7/1-15 

 



 

16 
 

Nekustamais īpašums, 
kad.Nr. 

Apgrūtinājums (apgrūtinājuma kods) Platība (ha) 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0830 

Jaunciems 6, 9480 005 0471 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0426 

Jaunciems 7, 9480 005 0472 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0465 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0902 

Jaunciems 8, 9480 005 0473 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0464 

Jaunciems 9, 9480 005 0474 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0488 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0948 

Jaunciems 10, 9480 005 
0475 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0487 

Jaunciems 11, 9480 005 
0476 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0518 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,1004 

Jaunciems 12, 9480 005 
0477 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0516 

Jaunciems 13, 9480 005 
0478 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0557 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,1081 

Jaunciems 14, 9480 005 
0479 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0477 

Jaunciems 15, 9480 005 
0480 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0467 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0901 

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0,0171 
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Nekustamais īpašums, 
kad.Nr. 

Apgrūtinājums (apgrūtinājuma kods) Platība (ha) 

Jaunciems 17, 9480 005 
0482 

 

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētas lauku teritorijās līdz 20 kV 
(02050101) 

0,0448 

Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras un pašvaldības autoceļiem 
(02030303) 

0,0166 

Jaunciems 19, 9480 005 
0484 

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0,0156 

 

 

Attēls Nr. 5. Esošie apgrūtinājumi Lokālplānojuma teritorijā 
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4. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS 

4.1. Spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamības pamatojums 

Spēkā esošais Smiltenes novada teritorijas plānojumā (turpmāk - Teritorijas plānojums) apstiprināts ar 
Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr.882  (prot. Nr.18, 9.§.) “Par Smiltenes 
novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” 
un Smiltenes novada domes  2020.gada 25.marta lēmumu Nr.245 (prot. Nr.5, 30.§.) “Saistošo noteikumu 
Nr. 7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 19/19 “Smiltenes 
novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem daļā” projekta apstiprināšana”. 

Teritorijas plānojumā Lokālplānojuma teritorija ir iekļauta Grotūža ciema teritorijā un tai ir noteikts 
funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), 
kas ietver plānoto ielu sarkanajās līnijās. (skatīt 6.attēlā)  

 

Attēls Nr. 6. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums Smiltenes novada teritorijas plānojumā 
 

Detalizētus spēkā esošā Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk 
– TIAN) noteiktos Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)  
apbūves veidošanas un teritorijas izmantošanas noteikumus skatīt 4.1., 4.2.tabulās. 

Zemes vienības, kas robežojas ar Lokālplānojuma teritoriju Grotūža ciemā  ir plānotas kā Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS), Transporta infrastruktūras teritorija (TR) - pašvaldības ceļš Smiltene- Stariņi, 
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Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), bet Smiltenes pagasta lauku teritorijā kā Lauksaimniecības teritorija 
(L). (skatīt 6.attēlā) 

4.1.tabula.Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) apbūves un izmantošanas noteikumi (TIAN) 

SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA (DzS) 

Definīcija 
 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, 
lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir 
savrupmāju un vasarnīcu apbūve 

Attēlojums kartē Gaiši dzeltens (krāsas kods RGB 255 245 145) 

Prasības teritoriju izmantošanai 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 1) Savrupmāju apbūve (11001) 
2) Vasarnīcu apbūve (11002) 

Teritorijas papildizmantošanas veidi  1) Dārza māju apbūve (11003) 
2) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): 

izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un 
motociklu apkopes uzņēmumus 

3) Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) 
4) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007) 
5) Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008) 
6) Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes 
7) Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku 

viesnīcas un patversmes 
8) Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001) 
9) Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002) 

Jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība 

1200 m2 
 

Maksimālais apbūves blīvums 30% 

Būvju maksimālais augstums 12 m 

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 stāvi un mansarda stāva izbūve 

Citi noteikumi 1) Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu 
dvīņu mājas daļu. Dvīņu māju būvniecības gadījumā paredz 
zemes vienības sadalīšanas iespēja katrai atsevišķai mājas daļai. 
Dvīņu māju apbūves gadījumā minimālā zemes vienības platība 
katrai dvīņu mājas daļai - 600 m2, Smiltenes pilsētā - katrai dvīņu 
mājas daļai - 400 m2.  

2) Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var 
pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, 
smaku, vai cita veida piesārņojumu. 

3) Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu 
mājas vienai daļai – 10 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar 
lokālplānojumu vai detālplānojumu, vai ņemot vērā zemes 
lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes 
vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes 
vienības minimālo fronti var samazināt. 

4) Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti paredz 
pieslēgšanos esošajiem centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai 
maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves 
teritorijai pieguļošo ielu. 
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5) Telpas saimnieciskās darbības veikšanai atļautas tikai ar 
nosacījumu, ka netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar 
trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. Pašvaldība katrā 
atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības 
ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai. 

4.2.tabula.Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) apbūves un izmantošanas noteikumi (TIAN) 

Transporta infrastruktūras TERITORIJA (TR) 

Definīcija 
 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko 

nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju 

satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu 

un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

Attēlojums kartē Gaiši pelēks (krāsas kods RGB 224 224 224) 

Prasības teritoriju izmantošanai 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 1) Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 
2) Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 
3) Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 
4) Lidostu un ostu apbūve (14005). 

Teritorijas papildizmantošanas veidi  1) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas 
saistīta ar transporta pakalpojumu infrastruktūru. 

2) Noliktavu apbūve (14004). 

Citi izmantošanas noteikumi 1) Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai 
būvniecības ieceres dokumentācijā. 

2) Atļauta biroja, tirdzniecības un pakalpojumu objektu un 
noliktavu apbūve, kas saistītas ar transporta pakalpojumiem. 

3) Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras 
teritorijām (TR) aizsardzību pret transporta infrastruktūras 
radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus 
esošās zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1, 
R2) vai Tehniskās apbūves teritorija (TA), vai Transporta 
infrastruktūras teritorija (TR)”. 

4) Izstrādājot detālplānojumus, ceļi un ielas izdala kā atsevišķas 
zemes vienības. Izstrādājot zemes ierīcības projektus, pilsētas 
un ciemu teritorijās - ceļus un ielas izdala kā atsevišķas zemes 
vienības, lauku teritorijā - atļauta servitūta izveidošana, 
neizdalot kā atsevišķas zemes vienības, Pašvaldība izvērtē katru 
atsevišķu gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā. 

5) Izstrādājot detālplānojumus un būvniecības ieceres 
dokumentācijas, ielu un ceļu šķērsprofilos uzrāda esošās un 
obligāti paredz vietu perspektīvajiem inženiertīkliem un 
objektiem (ūdensapgādei, kanalizācijai, lietus ūdeņu 
kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, telekomunikācijām, 
centralizētas siltumapgādes gadījumā – siltumapgādei u.c. pēc 
nepieciešamības) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu 
pieslēgšanas iespējas. 

6) Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar 
tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.). 

7) Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās 
vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas Pašvaldībā. 



 

21 
 

8) Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai un 
uzturēšanai, ielu projektēšanai saskaņā ar Apbūves noteikumu 
3.1. apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”. 

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma definīcijā ietverto skaidrojumu, lokālplānojumu var izstrādāt 
teritorijas plānojuma grozīšanai. Teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā lokālplānojumu. 

Pašlaik spēkā esošajā Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana un apbūves nosacījumi neļauj īstenot 
teritorijas attīstības ieceri - daļā no teritorijas izvietot mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi līdz 3 
stāviem. Līdz ar to, šajā teritorijas plānošanas procesā tiek izstrādāts Lokālplānojums, lai grozītu spēkā 
esošajā vietējās pašvaldības Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu uz Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas un Transporta infrastruktūras teritorijas funkcionālo zonējumu (plānotās ielas 
sarkanajās līnijās). 

4.2. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu priekšlikums 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums ir spēkā esošā Teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai 
atbilstoši īpašumu attīstības iecerei radītu priekšnoteikumus turpmākajai mazstāvu daudzdzīvokļu namu 
līdz 3 stāviem apbūves un ar to funkcionāli saistītās satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras un 
labiekārtojuma projektēšanai un būvniecībai, kā arī turpmākajai zemes ierīcībai  atbilstoši Lokālplānojuma 
risinājumu priekšlikumam (funkcionāli nepieciešamo zemes vienību izveidošanai  dzīvojamajām mājām  un 
plānotajai ielai ar zemes ierīcības projektu). 

Līdz ar to, Lokālplānojuma risinājumi Lokālplānojuma teritorijas daļā groza Teritorijas plānojumā noteikto 
funkcionālo zonējumu daļā no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritoriju (DzM) 1,47 ha platībā. Plānots izveidot ielasi plānotajās sarkanajās līnijās (1,24 ha) atbilstoši 
izstrādātajam lokālplānojuma risinājuma priekšlikumam un noteiktas kā Transporta infrastruktūras 
teritorijas(TR). Pārējā Lokālplānojuma teritorijas daļā saglabāts Teritorijas plānojumā noteiktais 
funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 3,07 ha platībā. Funkcionālā zonējuma 
priekšlikumu Lokālplānojuma teritorijā skatīt 7.attēlā “Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma 
priekšlikums”.  

Funkcionālās zonas noteiktas saskaņā ar MK noteikumos Nr.240 noteikto funkcionālo zonu klasifikāciju. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) plānotas Lokālplānojuma teritorijas austrumu daļā gar 
pašvaldības ceļu Smiltene-Stariņi un dienvidu daļā, tuvināti Smiltenes  pilsētas blīvas apbūves teritorijām. 
Savukārt mazāk intensīvā savrupmāju apbūve saglabāta teritorijas vidienē un pie robežas ar Smiltenes 
pagasta lauku teritoriju. 
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Attēls Nr. 7.  Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikums 

Lokālplānojuma risinājumu nedetalizē, bet saglabā Lokālplānojuma teritorijā Teritorijas plānojumā 
noteiktos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk - TIAN) Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS) (skatīt 4.1.apakšnodaļas 4.1.tabulā), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) 
(skatīt 4.3.tabulā) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) (skatīt 4.1.apakšnodaļas 4.2.tabulā) 
funkcionālajās zonās.  

TAPIS tehniskās iespējas, neveidojot jaunas funkcionālās apakšzonas Lokālplānojuma teritorijā, bet 
piesaistot esošās Teritorijas plānojumā noteiktās DzS, DzM, TR funkcionālās zonas , nedod iespēju detalizēt 
TIAN nosacījumus - izslēgt ar Lokālplānojuma teritoriju nesaistītos nosacījumus (TIAN punktus vai punktu 
daļas), kas attiecas uz  dzīvojamās apbūves teritorijām Smiltenes pilsētā, Aumeisteru muižas apbūves 
teritorijā, esošo daudzdzīvokļu apbūvi.  

Līdz ar iepriekšminēto, uz Lokālplānojuma teritoriju neattiecas TIAN nosacījumi: 

1) 4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS): 

- 4.1.1.4. Apbūves parametri 58.punkta (tabulas) ailes “minimālā jaunizv. zemes gabala platība” 
2.piezīme – “Smiltenes pilsētā - 800 m2”;  

- 4.1.1.5. Citi noteikumi 59.punkta daļa “Smiltenes pilsētā - katrai dvīņu mājas daļai - 400 m2” un 
64.punkts “DzS teritorijā, kas atrodas arhitektūras pieminekļa - Aumeisteru muižas apbūves 
teritorijā nav atļauta esošo īpašumu sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana (izņemot 
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esošās būves atļauts dalīt telpu grupās atbilstoši spēkā esošajam būvju klasifikatoram).  Nav 
atļauta jaunas ciema tipa savrupmāju, rindu māju un publiskās apbūves veidošana. Prioritāri 
veicama vēsturisko būvju atjaunošana un pārbūve un nav pieļaujama jaunas, Aumeisteru muižas 
apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana. Atļautās apbūves parametri katrā 
atsevišķā gadījumā nosakāmi individuāli, respektējot Aumeisteru muižas apbūves saglabājamās 
kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko 
izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību 
un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.” 

2) 4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM):  

- 4.2.1.5. Citi noteikumi 88.punkta daļa (1 teikums) “Palīgēkas - šķūnīši utml. pie daudzdzīvokļu 
mājām atļautas tikai vēsturiski veidojušajās teritorijās un vienotā stilā, saskaņojot ar Pašvaldības 
būvvaldi”. 

4.3.tabula.Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apbūves un izmantošanas noteikumi (TIAN) 

SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA (DzS) 

Definīcija 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar 

apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 

funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Attēlojums kartē Tumši dzeltens (krāsas kods RGB 254 213 128) 

Prasības teritoriju izmantošanai 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 1) Savrupmāju apbūve (11001). 
2) Rindu māju apbūve (11005). 
3) Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem. 

Teritorijas papildizmantošanas veidi  1) Biroju ēku apbūve (12001). 
2) Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot 

degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu 
apkopes uzņēmumus. 

3) Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 
4) Kultūras iestāžu apbūve (12004). 
5) Sporta būvju apbūve (12005). 
6) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 
7) Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 
8) Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes. 
9) Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku 

viesnīcas un patversmes. 
10) Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 
11) Labiekārtota ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus 

pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai 
skaitā nedzīvojamās būves) atpūtas, veselības un fizisko 
aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai. 

12) Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

Jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība 

1200 m2 
 

Maksimālā apbūves intensitāte 150% 

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs 40% 

Būvju maksimālais augstums 15 m 

Maksimālais ēku stāvu skaits 3 stāvi 
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Citi noteikumi 1) Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var 
pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, 
smaku, vai cita veida piesārņojumu - degvielas un gāzes uzpildes 
stacijas (DUS, GUS), autotransporta līdzekļu remonts un apkope, 
kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku 
patversmes u.tml.. 

2) Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu 
mājas vienai daļai – 10 m, rindu mājas sekcijai - 6 m. Atsevišķos 
gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu vai 
ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās 
apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās 
robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt. 

3) Attālumus starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvietojot 
tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, pieņem ne mazākus 
par 15 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas 
gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālumu starp tām 
pieņem ne mazāku par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu 
nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un 
apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt. 

4) Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autostāvvieta 
vismaz 1,5 automašīnai. Citai atļautai izmantošanai - ievērojot 
normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo 
teritoriju. 

5) Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai 
pēc šo ēku uzbūvēšanas. 

6) Visām mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta 
centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde vai 
vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma. 

7) Palīgēkas izbūvējamas pēc iespējas vienotā stilā. Jaunas kūtis 
(mājlopu novietnes) nav atļautas. 

8) Daudzdzīvokļu māju pagalmos veido labiekārtojumu - atpūtas 
vietas pieaugušajiem, rotaļu laukumus bērniem, laukumus 
saimnieciskiem mērķiem un/vai fizkultūras nodarbībām, 
apgaismojumu u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementus pēc 
nepieciešamības. 

9) No dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai ievēro 
šādus attālumus: bērnu rotaļām - 12 m, pieaugušo iedzīvotāju 
atpūtai - 10 m, fizkultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu 
līmeņa un nodarbību veida) - 10 - 40 m, saimnieciskiem 
mērķiem - 20 m, suņu pastaigai - 40 m. 

10) Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem 
fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju 
atpūtai pieņem ne mazākus par 20 m, bet no saimnieciskiem 
mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai 
dzīvojamā ēkā ne lielāku par 100 m. 

11) Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst 
mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves 
apstākļi ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu. 
Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo 
saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās 
atļaušanai vai aizliegšanai. 

12) Savrupmāju un dvīņu māju apbūvei ir ievēro Savrupmāju 
dzīvojamās apbūves (DzS) noteikumus. 
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4.3. Lokālplānojuma teritorijas apbūves priekšlikums 

Lokālplānojuma teritorijā plānots izvietot mazstāvu daudzdzīvokļu namus un savrupmāju dzīvojamo 
apbūvi un to funkcionāli saistītās palīgbūves un labiekārtojuma infrastruktūru: 

◊ DzM teritorijā, kur iespējamais plānotais zemes vienības lielums  paredzams 1200 m2, plānots 
izvietot vairākas daudzdzīvokļu mājas.  Kopējais plānotais dzīvokļu skaits ir aptuveni 100 dzīvokļi. 

◊ DzS teritorijā plānotas savrupmājas. Katrā zemes vienībā (plānotais zemes vienības lielums ~1200 
m2) plānots izvietot vienu 2-stāvu (ar iespēju izbūvēt mansardu) savrupmāju. 

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas un savrupmājas ēkas, ar tām funkcionāli saistītās būves un teritorijas 
labiekārtojums, kā arī nepieciešamā tehniskā infrastruktūra tiks projektēta turpmāk izstrādājamā/ās 
būvniecības ieceres dokumentācijā/ās. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) teritorijā apbūvi plānots izvietot atbilstoši brīva plānojuma 
principiem – mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas izvieto gan uz būvlaides, gan atkāpjoties no būvlaides, bet 
veidojot vienotu apbūves arhitektonisko veidolu un labiekārtojuma sistēmu, mērogu un apjoma 
proporcijas savukārt Savrupmāju dzīvojamās apbūves (DzS) teritorijā galveno ēku izvieto uz būvlaides. 

Papildus mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtojamas un tajās ierīkojami rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukumi, labiekārtotas autostāvvietas, kā arī iespējams ierīkot kopēju labiekārtotu mierīgās un 
aktīvās atpūtas teritoriju iedzīvotājiem un viesiem. 

Apbūves izvietojuma priekšlikuma iespējamo ieceri (būvniecības dokumentācijas izstrādes ietvaros tā var 
mainīties) skatīt 8.attēlā. 

Ēku projektēšanā un būvniecībā pēc iespējas ievēro ēku energoefektivitātes paaugstināšanas standartus 
un ieteikumus, t.sk. pievēršot īpašu uzmanību pareizai ēku orientācijai dabā un atbilstošam ēku iekštelpu 
plānojumam, izmantotajiem materiāliem un būvniecības kvalitātei. 
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Attēls Nr. 8. Apbūves izvietojuma priekšlikums 

Lokālplānojuma teritorijā atļauts nožogot Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) zemes vienības. DzS 
teritorijā žogus un/vai dzīvžogus ierīko ielas pusē pa sarkano līniju un pa zemes vienības robežu, bet 
funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības. Žoga maksimālais augstums 
gar ielu - 1,6 m, minimālā caurredzamība - 40%. Izmantojamie materiāli - metāla kalumi vai koka latu 
vairogi, metāla, koka, ķieģeļu mūrējuma, dabīgā akmens mūrējuma vai rūpnieciski lietos betona balstos. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM1) zemes vienības nožogošana nav atļauta, izņemot, ja 
žogs/dzīvžogs/cits elements tiek veidots kā ainavisks labiekārtojuma elements funkcionālais zemes 
vienības sadalīšanai, tajā pašā laikā nodrošinot iekškvartāla teritorijas publisko pieejamību un 
caurstaigājamību. 

Plānotās apbūves novietojumam noteikta būvlaide  - 6 m no pašvaldības ceļa Smiltene-Stariņi (ciema 
nozīmes iela, D kategorija) un 3 m no plānotām vietējas nozīmes E kategorijas ielām lokālplānojuma 
teritorijā.  

TIAN iekļauti nosacījumi DzM teritoriju labiekārtojuma veidošanai, kā arī funkcionālī nepieciešamo 
autostāvvietu ierīkošanai: 

o Katrā DzM teritorijas zemes vienībā ierīko apstādījumus, aktīvās un/vai pasīvās atpūtas zonu ar 
rotaļu laukumu, soliņiem u.c. labiekārtojuma elementiem, atbilstoši būvniecības ieceres 
dokumentācijā iekļautajam labiekārtojuma projektam. Apstādījumu izveidei paredz izmantot 
Latvijas un Vidzemes lokālajiem klimatiskajiem apstākļiem atbilstošas augu sugas. 
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o Minimālais autostāvvietu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - ne mazāk kā 1,5 
autostāvvietas uz 1 dzīvokli. Autonovietni izvieto zemes vienībā, kuras funkcionēšanai tā 
nepieciešama. 

Mazstāvu daudzdzīvokļu namu un labiekārtojuma projektēšanā un ierīkošanā ievēro universālā dizaina 
principus, nodrošinot vides pieejamību arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

4.4. Lokālplānojuma risinājumu atbilstība Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta 2.daļu, pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās, lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

Lokālplānojuma teritorijas plānotā attīstība atbilst Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2013.-2037.gadam4 (turpmāk - Stratēģija) izvirzītajam stratēģiskajam mērķim SM3 “Pievilcīgas dzīves 
telpas veidošanā būtiska loma ir sakārtotām un pilnvērtīgām apbūves teritorijām un pieejamiem 
kvalitatīviem pakalpojumiem. Novada apdzīvotajās vietās un lauku teritorijā jānodrošina pievilcīga dzīves 
vide ar atbilstošu, videi draudzīgu un mūsdienīgu inženiertehnisko infrastruktūru un pieejamiem 
kvalitatīviem pakalpojumiem. Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darbavietu 
attīstīšanu, iespēju robežās jāizmanto jau esošā infrastruktūra un neizmantotās, pamestās apbūves 
teritorijas.” 

Stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīvā Smiltenes piepilsētas apdzīvotā vieta Grotūzis, tajā skaitā 
Lokālplānojuma teritorija iekļaujas Dzīvojamās apbūves teritorijā (skatīt 9.attēlu).  Atbilstoši Stratēģijā 
noteiktajām vadlīnijām, blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, sociālo u.c. pakalpojumu objektus) 
plāno Smiltenes un ciemu robežās, veidojot kompaktu apdzīvojuma struktūru un veicinot kvalitatīvas 
tehniskās un sociālās infrastruktūras izveidi novada blīvi apdzīvotajās vietās. Plānojot apdzīvoto vietu 
inženiertehniskā nodrošinājuma būvniecību un paplašināšanu, izvēlas videi draudzīgus risinājumus, lai 
mazinātu vides piesārņojumu. 

 

 
4 Apstiprināta ar Smiltenes novada domes 25.09.2013. lēmumu Nr.16, 5.§. “Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2037.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” 
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Attēls Nr. 9.  Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīva5 

Lokālplānojuma attīstības iecere mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu daļā no Lokālplānojuma 
teritorijas no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (plānotajiem un 
Transporta infrastruktūras teritorijas (plānotajai vietējas nozīmes ielai) funkcionālo zonējumu, atbilst 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

4.5. Funkcionālā zonējuma grozījumu un nosacījumu pamatojums 

1) Lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-
2037.gadam. Tie atbalsta pašvaldības stratēģiskos mērķus, atbilst telpiskās attīstības perspektīvai un 
vadlīnijām apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai. (skatīt 4.4.apakšnodaļu) 

2) Pašlaik spēkā esošajā Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana un apbūves nosacījumi 
Lokālplānojuma teritorijā neļauj īstenot teritorijas attīstības ieceri - daļā no plānojamās teritorijas 
būvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz 3 stāviem. 

3) Lokālplānojuma teritorija arī spēkā esošajā Teritorijas plānojumā, ir noteikta kā apbūvējama teritorija 
Grotūža ciemā. Tā atrodas pie Smiltenes pilsētas apbūves teritorijām (tieši robežojas) līdz ar to   
funkcionālā zonējuma grozīšana daļā no teritorijas un Lokālplānojuma īstenošana nav saistīta ar 
būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām teritorijas turpmākajā izmantošanā.  

4) Lokālplānojuma teritorijā neatrodas ĪADT, tajā nav konstatēti Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši 
aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas. Funkcionālā zonējuma grozīšana un 

 
5 Attēls no Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 



 

29 
 

teritorijas attīstība neradīs ietekmi uz dabas vidi bioloģiskās daudzveidības ziņā. VPVB 09.12.2020. 
pieņēma lēmumu Nr. 4-02/84 nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

5) Smiltenes pilsētā ir augsts pieprasījums pēc dzīvojamā fonda, jaunajām ģimenēm pietrūkst 
kvalitatīvu, modernu un energoefektīvu daudzdzīvokļu ēku ar pieejamiem, ta.sk. finansiāli 2-3 istabu 
īres dzīvokļiem (platība 40 -65 m2) un nodrošinātu publisko infrastruktūru (pieprasījums ir lielāks par 
piedāvājumu). Mājokļu attīstība ir arī viena no pašvaldības attīstības nozīmīgām prioritātēm. 

6) Lokālplānojuma īstenošanas rezultātā daļā teritorijas tiks izbūvētas 3-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, bet pārējā teritorijā veidota savrupmāju apbūve ar iespēju izbūvēt arī vietējas nozīmes 
pakalpojumu objektu.  

7) Privātās investīcijas jaunu kvalitatīvu mājokļu ar labiekārtotu publisko ārtelpu būvniecībai 
(Lokālplānojuma īstenošana), palielinās kvalitatīvu mājokļu pieejamību īrei vai iegādei īpašumā 
Smiltenes pilsētas tiešā tuvumā – Grotūža ciemā, kur nodrošināta un saistīta infrastruktūru ar pilsētu. 

8) Visai jaunveidojamajai apbūvei plānota vides standartiem atbilstoša tehniskā infrastruktūra - jaunu 
ielu būvniecība, pieslēgumi pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu tīkliem, u.c. 
nepieciešamā inženiertehniskā apgāde. Plānotās vietējas nozīmes ielas sarkanajās līnijās tiks izdalīta 
kā atsevišķa zemes vienība/as, nodrošinot priekšnoteikumus tālākajā procesā tās pārņemt 
pašvaldības apsaimniekošanā.  

9) Funkcionālā zonējuma grozījumi un Lokālplānojuma ieceres īstenošana nodrošinās teritorijas vienotu 
un kompleksu attīstību  dzīvojamās apbūves attīstības mērķiem Smiltenes piepilsētā Grotūža ciemā, 
turpinot veidot vienotu satiksmes un inženiertehnisko infrastruktūru ar pilsētu. Būs nozīmīgs stimuls 
Grotūža ciema turpmākai attīstībai, privāto  investīciju ieguldīšanai, perspektīvajai sadarbība ar 
pašvaldību (privātā - publiskā partnerība). Nodrošinās iedzīvotājiem iespēju dzīvot līdzsvarotā un 
sakārtotā vidē, ar pakalpojumiem un darbu blakus. 

4.6. Zemes ierīcības un nekustamo īpašumu lietošanas mērķa (NILM) priekšlikums un adresācija 

Lokālplānojumā iekļauts priekšlikums Lokālplānojuma teritorijas zemes ierīcībai, kas iekļauj pašreizējo 
zemes vienību robežu pārkārtošanu atbilstoši plānotajai dzīvojamajai apbūvei (DzS, DzM), kā arī plānotās 
ielas sarkanajās līnijās (Transporta infrastruktūras teritoriju (TR) atdalīšanu atsevišķās zemes vienībās. 
Zemes ierīcības priekšlikumu skatīt 10.attēlā. 

Zemes vienību robežu pārkārtošanu un plānoto ielu sarkanajās līnijās atdalīšanu atsevišķās zemes vienībās 
veic atbilstoši Lokālplānojuma priekšlikumam, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

Nekustamajiem īpašumiem piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk - NĪLM):  

- Zemes vienībām funkcionālajā zonā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija  (DzM) - Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NILM kods 0700) 

- Zemes vienībām funkcionālajā zonā Savrupmājas  apbūves teritorija (DzS) -  Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (NILM kods 0600) 

Pēc Būvatļauju saņemšanas nekustamajiem īpašumiem piešķir sekojošus NĪLM: 

- Zemes vienībām funkcionālajā zonā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) - Trīs, četru un 
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (NILM kods 0702); 

- Zemes vienībām funkcionālajā zonā Savrupmājas  apbūves teritorija (DzS) -  Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NILM kods 0601); 
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- Zemes vienībai funkcionālajā zonā Transporta infrastruktūras teritorija (TR) (plānotā iela 
sarkanajās līnijās) - Zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
(NILM kods 1101).  

 

Attēls Nr. 10. Zemes ierīcības darbu priekšlikums 

4.4.tabula.Jaunveidojamo zemes vienību platības un funkcionālās zonas* 

Plānotās zemes 
vienības Nr. attēlā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Platība, ha 0,91 0,56 1,85 1,22 0,37 0,25 0,36 0,09 0,17 

Funkcionālā zona DzM DzM DzS DzS TR TR TR TR TR 

*Plānotās zemes vienības ar numuriem 1,2,3 un 4 turpmākā sadale īstenojama saskaņā ar lokālplānojuma TIAN 
nosacījumiem. 

Adresācijas risinājumi saistīti ar plānoto ielu izveidi. Plānotajām ielām (attēlā Nr.10) no Nr.5 līdz Nr.8 
piešķirami ielu nosaukumi. Attiecīgi veidojot jaunās zemes vienības pret plānotajām ielām 
jaunveidojamām zemes vienībām piešķiramas adreses, kas piesaistītas ielu nosaukumiem. Savukārt zemes 
vienībai Nr.9 piešķirams nosaukums, kas piesaistāms esošā ceļa Smiltene- Stariņi nosaukumam. 

4.4.tabulā sniegtas jaunveidojamo zemes vienību platības funkcionālajās zonās. 
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4.7. Satiksmes organizācijas risinājumi 

Galvenā piekļuve Lokālplānojuma teritorijai tiks nodrošināta no blakus esošā pašvaldības ceļa/ciema 
nozīmes ielas (D kategorijas) (Smiltene- Stariņi),  kas nodrošina piekļuves un savienošanas funkciju ar 
Daugavas ielu (maģistrālā B kategorijas ielu Smiltenes pilsētā) un valsts reģionālo autoceļu P18 Valmiera - 
Smiltene.  

Piekļuve pie plānotās mazstāvu un savrupmāju dzīvojamās apbūves zemes vienībām, kā blakus esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem (kadastra Nr.9480 005 0497, 9480 005 0498, 9480 005 0045 (“Liepiņas”)) tiks 
organizēta no plānotā vietējas nozīmes (E kategorijas) ielu tīkla Lokālplānojuma teritorijā, kas nodrošinās 
piebraukšanu pie atsevišķām dzīvojamajām ēkām un veidos savienojumu ar augstākas ciema nozīmes ielu 
(D kategorijas) -  pašvaldības ceļu Grotūzis – Stariņi.  

Plānoto ielu  integrāciju kopējā Smiltenes pilsētas un Grotūža ciema transporta infrastruktūrā skatīt 
11.attēlā. 

 

Attēls Nr. 11. Lokālplānojuma teritorijas plānoto ielu integrācija kopējā Smiltenes pilsētas un Grotūža ciemu 
transporta infrastruktūrā 

Plānotās ielas lokālplānojuma teritorijā saskaņā ar vispārīgajiem teritorijas apbūves un izmantošanas 
noteikumiem definējamas kā vietējas nozīmes ielas (E- kategorija), kur  nodrošināma uzturēšanās funkcija, 
pakārtoti veicot arī piekļūšanas funkciju. Šādu ielu izbūvē noteicošā ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes 
prasību ievērošana. 
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Lokālplānojumā iekļauts priekšlikums pašvaldības ceļa sarkano līniju paplašināšanai līdz 17,5 m 
(Lokālplānojumā teritorijā – 5,5 m) nākotnē izbūvējot apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu gar 
Lokālplānojuma teritoriju. (skatīt 16.attēlā) Savienojums integrējams un veidojams, attīstot kopējo gājēju  
un mikromobilitātes (t.sk. velosatiksmes) infrastruktūru Smiltenes pilsētā. (skatīt 12.attēlu) 

 

Attēls Nr. 12. Mikromobilitātes inrastruktūras sasaiste ar Smiltenes pilsētu 

Pašvaldības ceļa Smiltene - Stariņi  rekomendējamo šķērsprofilu skatīt 16.attēlā. 

Ielas sarkanajās līnijās noteiktas kā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), ar iespēju pēc izbūves, 
nodod tās pašvaldības apsaimniekošanā. 

Ielu sarkano līniju platumi plānoti atbilstoši ielas kategorijai (piekļūšanas un/vai savienojuma funkcijai) un 
nepieciešamībai nodrošināt visa veida satiksmes dalībnieku - autotransporta, velosipēdistu un gājēju 
drošu kustību, kā arī iespējas izvietot nepieciešamos inženiertīklus, īslaicīgās publiskās autostāvvietas un 
zaļo zonu ar koku stādījumiem, saglabāt koku aleju gar pašvaldības ceļu/ielu Smiltene-Stariņi.  

Sarkanajās līnijās, atbilstoši rekomendējam ielas posma šķērsprofilam ir izvietojama divvirzienu brauktuve, 
gājēju un velosipēdistu ceļš vai ietve, zaļā zona, īslaicīgās publiskās autostāvvietas, kā arī nepieciešamie 
inženiertīkli un ielas apgaismojums (skatīt 14.-16.attēlos), atbilstoši Lokālplānojuma un turpmāk 
izstrādājamas būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem.  
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Ielas šķērsprofilam ir rekomendējošs raksturs. Šķērsprofila izstrādē ievēroti transporta būvju un 
inženiertīklu projektēšanas normatīvi un Teritorijas plānojumā noteiktā ielu klasifikācija. Detalizētu ielu 
šķērsprofilu nosaka turpmākajā projektēšanā pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, izvietojot 
tajā nepieciešamos inženiertīklus.  

 

Attēls Nr. 13. Plānoto ielu šķērsprofilu priekšlikumi (novietojums) 

Plānoto vietējas nozīmes ielu (E kategorijas) parametrus skatīt attēlos: 

- 15,5 m - iekškvartāla iela gar plānoto mazstāvu dzīvojamo apbūvi (rekomendējamo ielas 
šķērsprofilu skatīt 14.attēlā); 

- 13 m - iekškvartāla iela gar plānoto savrupmāju apbūvi (rekomendējamo ielas šķērsprofilu 
skatīt 14.attēlā); 

- 11 m - iekškvartāla iela gar Lokālplānojuma teritorijas Z robežu (esošais servitūta ceļš uz 
nekustamo īpašumu “Liepiņas”) (rekomendējamo ielas šķērsprofilu skatīt 15.attēlā). 
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Attēls Nr. 14. Plānotās E kategorijas ielas A un B šķērsprofila priekšlikums 
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Attēls Nr. 15. Plānotās E kategorijas ielas C šķērsprofila priekšlikums 

 

 

Attēls Nr. 16. Pašvaldības ceļa Smiltene-Stariņi (D kategorijas ielas) šķērsprofila priekšlikums 
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Precīzs nobrauktuves izvietojums no plānotajām vietējas nozīmes  ielām uz Lokālplānojumā teritorijā 
plānotās apbūves zemes vienībām nosakāms un/vai precizējams pie būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādes, ievērojot normatīvo aktu un Latvijas valsts standartu prasības. 

4.8. Inženiertīklu apgādes risinājumi 

Plānotās dzīvojamās apbūves (mazstāvu daudzdzīvokļu māju, savrupmāju) inženiertehniskajai apgādei 
nepieciešamo inženiertīklu – centralizētās ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu 
kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, elektronisko sakaru u.c. nepieciešamo inženiertīklu izbūvi 
nosaka būvniecības ieceres dokumentācijās, izstrādājot detalizētus risinājumus, saskaņā ar attiecīgā 
inženiertīkla turētāja tehniskajiem nosacījumiem.  

Lokālplānojumā iekļauti konceptuāli inženiertīklu apgādes risinājumi, atbilstoši izsniegtajiem institūciju 
nosacījumiem un ņemot vērā esošo inženiertīklu pieejamību teritorijā vai tās tuvumā. Rekomendējamajos 
ielu šķērsprofilos ir paredzēta vieta inženiertīklu izvietošanai.   

Inženiertīklu sistēmas izbūvējamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc tehnisko projektu izstrādes 
un saskaņošanas ar inženiertīklu turētājiem. 

ŪDENSAPGĀDE UN SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJA 

Atbilstoši SIA “Smiltenes NKUP” sniegtajiem6 nosacījumiem Lokālplānojuma teritorijā plānotajai 
dzīvojamajai apbūvei jāveido pieslēgums pie Smiltenes pilsētas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas Dzirnavu ielas un Daugavas ielas krustojumā, veicot caurduri 
pašvaldības ceļa Smiltene-Stariņi šķērsošanai un izbūvējot ūdensvadu un sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas inženiertīklus plānotajās vietējas nozīmes ielu sarkanajās līnijās.  

Centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu risinājumu skatīt 17.attēlā.  

 
6 SIA “Smiltenes NKUP”, 14.10.2020., nosacījumi Nr.1.4/146 
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Attēls Nr. 9. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu risinājumi 

LIETUS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA 

Lokālplānojuma risinājumi paredz nodrošināt lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu no ielu klātnēm un 
autonovietnēm lietus ūdens kanalizācijā vietējas nozīmes ielā gar plānoto Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritoriju (DzM)  un ievalcē - lietus drenāžā vietējas nozīmes ielā gar plānoto Savrupmāju apbūves teritoriju 
(DzS), paredzot lietus ūdeņu attīrīšanu. Nepieciešamības gadījumā iekļauj lietus ūdeņu uzkrājošo 
risinājumu piemērošanu. Konkrētus risinājumus un lietus ūdeņu izvades vietas nosaka būvniecības ieceres 
dokumentācijā.  

Lietus notekūdeņus no daudzdzīvokļu ēku jumtiem atļauts novadīt lietus ūdens kanalizācijā, neattīrot. No 
savrupmājām infiltrējot gruntī vai nepieciešamības gadījumā pieslēdzoties lietus ūdens kanalizācijai vai 
drenāžai. 

Lietus ūdeņu novadīšanas konceptuālo risinājumu skatīt 18.attēlā. 
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Attēls Nr. 18. Lietus ūdeņu kanalizācijas shēma 

UGUNSDROŠĪBA 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredz ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsdrošības atstarpes 
starp būvēm, kā arī ugunsdzēsības piebrauktuves pie būvēm atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību 
reglamentējošiem normatīviem aktiem un ugunsdrošības prasībām.  Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi 
nodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"” un citu spēkā esošu normatīvo 
aktu prasībām. 

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina atbilstoši plānotajam DzM un DzS apbūves blīvumam un 
objektu ugunsdrošības prasībām. Ņemot vērā SIA “Smiltenes NKUP” sniegto informāciju7, ka pie intensīvas 
apbūves SIA “Smiltenes NKUP” atbildībā esošā ūdensvadu sistēma nevar nodrošināt teritorijai 
ugunsdrošības nosacījumus, plānotās apbūves ugunsdzēsības nodrošināšanai ierīko atklātu ugunsdzēsības 

 
7 Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei, SIA “Smiltenes NKUP” 14.10.2020 Nr.1.4/146 
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ūdens tilpni un/vai slēgtu ugunsdzēsības rezervuāru Lokālplānojuma teritorijai blakus esošajā nekustamajā 
īpašumā/mos, pirms tam saņemot attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojumu. 

SILTUMAPGĀDE 

DzM un DzS teritorijas ēkas nodrošināmās ar lokālo siltumapgādes sistēmu, to ierīkojot katrā ēkā atsevišķi. 
Ēku siltumapgādes risinājums tiks precizēts būvprojektēšanas posmā.   

ELEKTROAPGĀDE 

Lokālplānojuma teritorijas elektroapgādes shēma sagatavota ņemot vērā AS “Sadales tīkls” 09.10.2020. 
nosacījumus Nr.30AT00-05/TN-14819. 

Mazstāvu daudzdzīvokļu māju un Savrupmāju elektroapgāde iespējama no esošām AS "Sadales tīkls" 20 
kV elektropārvades līnijām izbūvējot 20/04 kV transformatora apakšstaciju lokālplānojuma teritorijā 
atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem jaunam elektrotīkla pieslēgumam.  

Plānotie risinājumi paredz pirms plānotās apbūves uzsākšanas lokālplānojuma teritorijā demontēt esošas 
20 kV gaisvadu elektroapgādes līnijas. Tās aizstājot ar 20 kV elektropārvades kabeļlīnijām ieguldot tās ielu 
sarkano līniju koridoros zem plānotajām gājēju ietvēm. Uz vienas no līnijām izbūvējot 20/04 kV 
transformatora apakšstaciju.  

Plānotā apbūve pieslēdzama izbūvētajai apakšstacijai izbūvējot 0,4 kV kabeļlīnijas līdz patērētajam un 
uzstādot sadalnes vietējas nozīmes ielu sarkanajās līnijās, AS “Sadales tīkls” personālam brīvi pieejamā 
vietā.  

Elektroapgādes konceptuālo risinājumu skatīt 19.attēlā. 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar 30.09.2014. MK 
noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. Plānoto 
inženiertīklu izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS “Sadales tīkls” personālam, autotransportam 
u.c. to tehnikai.  

Pie turpmākās projektēšanas un būvniecības, jāievēro prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, 
kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka 05.12.2006. MK noteikumi Nr. 982 “Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 3., 8. – 11. punkts, kā arī prasības par 
elektrotīklu, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants. 

Papildus nosacījumi elektroapgādes projektēšanai iekļauti 1.pielikumā. 
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Attēls Nr. 19. Elektroapgādes risinājums 

ELEKTRONISKIE SAKARI 

Lokālplānojuma teritorijā gar piebraucamo ceļu uz Liepiņu mājām atrodas esoša gaisvadu elektronisko 
sakaru līnija. 

Attīstot teritoriju kādā no realizācijas kārtām esošo gaisvadu līnija demontējama un izbūvējama kabeļlīnija 
ielu sarkano līniju koridorā zem plānotajām gājēju ietvēm. 

Rekomendējamajos vietējas nozīmes ielu sarkano līniju šķērsprofilā ir paredzēta vieta elektronisko sakaru 
kabeļu kanalizācijas izvietošanai. (skatīt 14.-16.attēlos)  

Detalizētus sakaru kanalizācijas tīklu risinājums paredz būvniecības ieceres dokumentācijā. Izstrādājot 
būvniecības ieceres dokumentāciju, projektējamās sakaru komunikāciju trases jāparedz zaļajā zonā vai 
zem trotuāra, kā arī jāparedz komunikāciju ievadus uz projektējamajām ēkām no projektējamajām 
komunikāciju trasēm. Jāparedz vietu(as) sakaru sadales punktu ierīkošanai pie projektējamajām sakaru 
trasēm ekspluatācijai piemērotā vietā. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA “TET” 
tehniskajiem standartiem. 

Elektronisko sakaru konceptuālo risinājumu skatīt 20.attēlā. 
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Attēls Nr. 20. Elektronisko sakaru risinājums 

4.9. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi 

Aizsargjoslu veidus un saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Pie 
turpmākās projektēšanas, būvniecības un būvju ekspluatācijas jāievēro aprobežojumi, kas noteikti saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu. 

Lokālplānojuma teritorijā esošo īpašumu apgrūtinājums ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (7312030303) likvidējama, jo teritorija atrodas Grotūža 
ciemā un saskaņā ar aizsargjoslu likumu ciemu teritorijās nosakāmas ielu sarkanās līnijas. 

Lokālplānojuma Grafiskās daļas kartē “Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un 
apgrūtinājumi” atbilstoši mēroga noteiktībai attēlotas aizsargjoslas, kas noteiktas ielu sarkanajām līnijām.  

Pārējo apgrūtināto teritoriju platības tiks precizētas pie zemes vienību Apgrūtinājumu plānu izstrādes. 

Pie inženiertīkla demontāžas vai pārvietošanas, tiek likvidēta vai arī attiecīgi pārvietota to aizsargjosla. 
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5. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

Lokālplānojuma īstenošana tiks veikta saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot būvniecības 
ieceres dokumentāciju/as, zemes ierīcības projektu (apbūves zemes vienību robežu pārkārtošanai, 
plānotās ielas atdalīšanai sarkanajās līnijās atsevišķā zemes vienībā) un veicot zemes lietošanas veida 
maiņu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. 

Lokālplānojuma īstenošanai, ja tie ievēroti Lokālplānojuma risinājumi, nav nepieciešama detālplānojuma 
izstrāde.  

DzM un DzS apbūves zemes vienību robežu pārkārtošanai un plānoto vietējas nozīmes ielu atdalīšanai 
sarkanajās līnijās atsevišķā zemes vienībā/ās izstrādā zemes ierīcības projektu. 

Lokālplānojuma īstenošanu  teritoriāli plānots veikt kārtās. 

Pirmajā kārtā plānots attīstīt Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) zemes vienību apbūvi (pakāpeniski 
izbūvējot 1 – 2 daudzīvokļu mājas, tad nākamo   daudzīvokļu māju u.tml.) un izbūvējot vietējas nozīmes 
ielas posmu, kas nodrošina piekļuvi pie daudzdzīvokļu mājas ar funkcionāli nepieciešamajiem 
inženiertīkliem un labiekārtojumu.  

Otrajā kārtā tiks attīstīta Savrupmāju apbūves (DzS) zemes vienību apbūve un izbūvēti to piekļuvei 
nepaciešamie vietējas nozīmes ielu posmi ar plānotajiem inženiertīkliem, atbilstoši Lokālplānojuma 
risinājumiem un turpmāk izstrādājamas būvniecības ieceres dokumentācijai. 

Ēkas var tikt nodotas ekspluatācijā, ja: 

1) līdz dzīvojamajai ēkai (mazstāvu daudzdzīvokļu namam, savrupmājai) vai vietējas nozīmes publiskai 
ēkai (kafejnīca, sadzīves pakalpojumi, frizētava u.tml., ja tāda tiks attīstīta), ir izbūvēta un ekspluatācijā 
nodota iela, vismaz minimālajā apjomā ar grants vai šķembu segumu; 

2) ierīkoti nepieciešamie inženiertīkli; 

3) mazstāvu dzīvojamajai ēkai ir ierīkotas funkcionāli saistītās autostāvvietas (atbilstoši nosacījumam - 
uz 1 dzīvokli paredz vismaz 1,5 autostāvvietas, publiskajai apbūvei – atbilstoši normatīviem, kā arī cits 
TIAN nosacījumos noteiktais labiekārtojums (atpūtas un spēļu laukumi, saimniecības laukumi u.c.); 

4) atdalīta ēkai funkcionāli nepieciešamā zemes vienība. 

Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijās, saskaņā 
ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem. 

Detalizētu Lokālplānojuma īstenošanas kārtību skatīt TIAN 6.nodaļā. 
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1.pielikums. Noteikumi elektroapgādes projektēšanai un būvniecībai 

Ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā noteiktos aprobežojumus: 

1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt 
arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros. 

2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā 
objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā 
brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot 
avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. 

3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un 
pārbūves darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir 
iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas 
darbus, kurus var veikt jebkurā laikā. 

4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos 
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus 
kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās. 

6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt 
no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz 
attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai — pēc savstarpējas vienošanās — objekta īpašnieks vai valdītājs. 

7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja 
likumīgās prasības. 

8) Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt 
aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles veikšanas kārtību. 
Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu 
teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai 
personai, — zemes lietotāju. 

9) Tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot 
atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā 
īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību. 

10) Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, ja tās šķērso meža teritoriju, kur aprobežojumi noteikti tikai 
elektrolīniju trasē, — papildus iepriekšējos punktos minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi 
aprobežojumi: 

o aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; 

o aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; 
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o aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, 
tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus 
pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos; 

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

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

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

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

o aizliegts skaldīt ledu; 

o aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras 
augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus; 

o aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā 
arī veikt grunts planēšanu ar tehniku; 

o aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku; 

o aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā 
veic ekspluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā 
likumā noteiktajā kārtībā; 

o aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas 
metodikā, ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida 
vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku. 

o veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot nožogojumus un 
veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm. 

Ievērot prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko 
nosaka MK noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”- 3., 
8.-11.punkts: 

1) Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo 
no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Elektrolīnijas trases platums ir: 

o gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums: 

- nepārsniedz 0,4 kilovoltus, - piecus metrus platā joslā; 

- ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, - 13 metru platā joslā; 

- ir 110 kilovoltu, - 26 metrus platā joslā; 

- ir 330 kilovoltu, - 54 metrus platā joslā; 
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o kabeļlīnijām – trīs metrus platā joslā. 

2) Ja, veicot zemes darbus, juridiskās vai fiziskās personas konstatē kabeli, kurš nav norādīts darbu 
veikšanas tehniskajā dokumentācijā, tās pārtrauc zemes darbus un nodrošina kabeļa saglabāšanu, kā arī 
nekavējoties ziņo par to elektrisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. Ja kabeli izceļ no 
ūdens ar enkuru, zvejas rīkiem vai citādi, kuģa kapteinis vai darbu vadītājs nekavējoties ziņo par to 
elektrisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. 

3) Aizsargjoslās papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantā minētajiem aprobežojumiem aizliegts: 

o atrasties elektrisko tīklu būvju teritorijā un telpās, atvērt elektroietaišu durvis, nožogojumus un 
lūkas, pievienoties elektriskajiem tīkliem un darbināt komutācijas aparātus; 

o mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvināt tiem jebkādus priekšmetus; 

o kāpt uz elektrisko tīklu konstrukcijām, piesliet, novietot vai nostiprināt uz tām dažādus 
priekšmetus; 

o laist gaisa pūķus, lidaparātu sporta modeļus un citus lidojošus priekšmetus. 

4) Zemūdens kabeļu pārejas saskaņo ar attiecīgās ostas pārvaldi un atzīmē ostas plānos un navigācijas 
kartēs. Vietas, kur zemūdens kabeļlīnijas šķērso kuģojamās upes, kanālus un ūdenskrātuves, dabā norāda 
ar signālzīmēm. Signālzīmju dizainu un novietojumu ūdenstilpju krastos saskaņo ar attiecīgās ostas 
pārvaldi. Signālzīmes novieto elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs. 

5) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no 
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai 
valdītāju. 

Ievērot Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. panta prasības: 

1) Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot 
jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu. 

2) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu 
ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu 
gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersanta objektu — iekārtu, ierīču, ietaišu, 
tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

o energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā; 

o energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkano līniju, publiski lietojamās ielas, tāda ceļa 
robežās, kam nav noteiktas sarkanās līnijas, vai esošās aizsargjoslas robežās; 

o vietējā pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta 
ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

o energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots esošajā energoapgādes komersanta objekta 
aizsargjoslā un pēc tā ierīkošanas aizsargjoslas platums palielinās ne vairāk kā par 10 procentiem, 
ievērojot, ka šajā punktā noteiktajā kārtībā aizsargjoslu var palielināt ne vairāk kā vienu reizi; 

o ierīkojamam energoapgādes komersanta objektam ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss 
un ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums; 

o citos likumos noteiktajos gadījumos. 
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3) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta pārbūvi vai atjaunošanu, savlaicīgi 
par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 
24.pantu, ja pārbūves rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar 
šo objektu aizņemtā zemes platība. Zemes īpašnieks nevar liegt energoapgādes komersantam šajā daļā un 
šā likuma 19.panta 1.1 daļā noteikto darbu veikšanu. Ja puses nevar vienoties par zemes īpašniekam 
izmaksājamo vienreizējo samaksu, jautājums par šo samaksu risināms tiesas ceļā Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā darbu veikšanas laikā vai pēc to pabeigšanas. 

4) Namīpašnieks nevar liegt kabeļu, armatūras, līniju un citu iekārtu un ietaišu uzstādīšanai, ierīkošanai, 
ekspluatācijai un attīstībai izmantot sava nama fasādi, zem nama esošo pagrabu un nama bēniņu telpas. 

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

6) Energoapgādes komersantu objektu — ēku un būvju celtniecībai, kā arī norobežotu teritoriju ierīkošanai 
nepieciešamo nekustamo īpašumu var atsavināt kārtībā, kādu nosaka likums "Par nekustamā īpašuma 
piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". 

7) Energoapgādes komersantu objektu ierīkošana aizsargājamās dabas teritorijās saskaņojama ar valsts 
vides aizsardzības institūcijām un aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju, bet kultūras 
pieminekļos, to aizsardzības zonās vai kultūrvēsturiskās teritorijās — ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju. 

8) Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas ir 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana saskaņojama ar 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. 

9) Energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai un 
ekspluatācijai nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi. 

10) Nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas kārtība 
noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie aprobežojumi jauniem energoapgādes komersantu 
objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot šā likuma 19.pantā noteikto kārtību. Ja zemes 
īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanu, aprobežojumus nosaka ar 
tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai pārveidot energoapgādes komersanta 
objektus, kas izvietoti viņa nekustamajā īpašumā, vai veikt darbības, kas kavētu citu enerģijas lietotāju 
apgādi. 

12) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt energoapgādes 
komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ekspluatāciju. 

13) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka 
prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. 

14) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju energoapgādes komersanta personālam 
piekļūt pie attiecīgajā īpašumā, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai ēkā esošajiem energoapgādes 
komersanta objektiem, lai veiktu šo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ar to ekspluatāciju saistītus darbus. 
Par remonta vai citu darbu nepieciešamību īpašnieku brīdina vismaz trīs dienas pirms šo darbu uzsākšanas, 
bet avārijas gadījumā tās seku novēršanu pieļaujams uzsākt bez īpašnieka iepriekšējas brīdināšanas, ja to 
nav iespējams izdarīt. 
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15) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam zaudējumus, kas tieši saistīti ar 
jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanu vai esošo objektu ekspluatācijas un remonta 
nodrošināšanu. 

16) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību 
ierobežošanu, ja: 

o īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai; 

o veicot objekta pārbūvi, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes komersanta objekts 
vai aizsargjosla gar vai ap šo objektu. 

17) Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

18) Ja energoapgādes komersanta objekts tiek likvidēts vai pārvietots, komersants sakārto nekustamo 
īpašumu atbilstoši tā agrākajam stāvoklim vai arī apmaksā tā sakārtošanai nepieciešamos darbus. 

19) Pašvaldība un energoapgādes komersants var vienoties par ielu apgaismojuma tīkla nodošanu 
attiecīgajai pašvaldībai valdījumā vai īpašumā. 
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