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Informatīvais ziņojums par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas 

plānojuma 2012.-2020.gadam grozījumiem. 

 

Smiltenes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Smiltene novada domes 2014.gada 

26.augusta lēmumu (protokols Nr.13, 1§) „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas 

plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam 

grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta Smiltenes novada Grundzāles 

pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija, kura iekļauj arī Vides pārskatu. 

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 

2014.gada 15.septembra sniegtajā atzinumā Nr.15 „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta 

teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu” iekļautajām 

rekomendācijām, Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 27.punktu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu mērķis: Nostiprināt tiesisko pamatu Smiltenes novada 

teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Paredzēt Smiltenes novada teritorijas racionālu 

izmantošanu sabalansējot privātīpašnieku, sabiedrības un stratēģisko uzstādījumu intereses. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums: Mainīt plānoto (atļauto) zemes 

izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad nr. 9458 007 0076 

un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas”(kad.Nr. 9458 010 

0040), „Grotes” (kad.Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. 

Smiltenes novada Grundzāles teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumus 

izstrādāja Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, bet Vides pārskatu 

sagatavoja SIA „Vides eksperti”. 

 

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā 

Vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta izstrādi tika veikta konkrētās teritorijas, uz kuru 

attiecas grozījumu izstrāde, ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā un hidroloģiskā stāvokļa esošās 

situācijas izpēte. Izvērtēta teritorijas bioloģiskā daudzveidība - šādās jomās: zivis un tekošie 

saldūdeņi; vaskulārie augi/zālāji, meži, putni, kā arī veikts spridzināšanas darbu iespējamo 

ietekmju izvērtējums. Plānošanas dokumenta stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

sagatavots, lai savlaicīgi identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas 

dokumenta un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas dokumentā, 

kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. 

Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas 

dokumentā plānoto projektu īstenošana, paredzēta virkne pasākumu un risinājumu – definēti 

nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izmantošanai un attīstībai, ierobežojumi darbībai 

īpašumos, kuros atrasti Eiropas nozīmes biotopi, kas noteikti Smiltenes novada Grundzāles 

teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos. 

Visi iepriekš minētie pasākumi gan tieši, gan netieši samazinās slodzi uz vidi, mazinās 

paredzētās darbības negatīvo ietekmi vai to aizliegs. 

Vides pārskata, institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu 

integrēšana teritorijas plānojuma grozījumos 

Vides pārskatā iekļautie risinājumi ņemti vērā plānošanas dokumenta izstrādes laikā un būs 

jāņem vērā plānošanas dokumenta īstenošanas laikā. 
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Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā 

notika divas publiskās apspriešanas.  

Pirmā publiskā apspriešana tika veikta laika posmā no 2013.gada 5.novembra līdz 

16.decembrim, organizējot apspriešanas sanāksmes 20.novembrī Grundzāles ciemā un 

22.novembrī Smiltenes pilsētā. 

Atzinumi pieprasīti no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādei. Atzinumi saņemti no 9 institūcijām. Būtiskākie precizējumi TP grozījumu 

materiālos jāveic saskaņā ar AS „Latvenergo” atzinumu un Valmieras reģionālās vides pārvaldes 

atzinumu.  

Kopumā pirmās publiskā apspriešanas laikā saņemti 8 iesniegumi, no tiem 6 iedzīvotāju 

iesniegumi, kurus kopā parakstījuši 397 iedzīvotāji un 2 biedrību iesniegumi (Latvijas 

Malakologu biedrība; Vides aizsardzības klubs). Saņemti 2 e-pasti ar priekšlikumiem. 

Aizpildītas 5 aptaujas anketas. 

Būtiskākie iebildumi:  

putekļi, troksnis – no lielajām kravas automašīnām; 

ūdens trūkums – gruntsūdeņu pazemināšanās dēļ; 

vides kvalitātes pasliktināšanās – upju piesārņojums; 

spridzināšanas darbu ietekmē bojājās ēku pamati. 

Par Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu saņemti ieteikumi 

no Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, kuros pārvalde norāda, ka 

nepieciešams pilnveidot pārskatu izvērtējot kopsakarības ar jau esošo dolomīta ieguves karjeru 

„Dzeņi”. Papildināt Vides pārskatu ar detalizētāku aprakstu par aizsargājamiem biotopiem 

plānotā dolomīta ieguves karjera tuvumā un paredzēt risinājumus to saglabāšanā. Iekļaut Vides 

pārskatā summāro un komutatīvo ietekmju samazināšanai nepieciešamos pasākumus, pielietojot 

tehniskus inženierzinātņu risinājumus ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu. 

Veiktie labojumi Plānošanas dokumentā un Vides pārskatā: 

 Pilnveidots Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekts, kurā 

izvērtētas divas ieguves veidu alternatīvas grozījumu teritorijā pie Vizlas, kā arī precizēti 

ieteikumi un nosacījumi dolomīta ieguves vietām, lai novērstu negatīvo ietekmi uz 

apkārtējo vidi, u.c. 

 papildināts Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts ar meliorācijas 

sistēmu aprakstu, darbības ietekmi uz Vecpalsas upes augšteci, spridzināšanas darbu 

iespējamo ietekmju izvērtējumu, rekomendācijām saistībā ar spridzināšanas darbiem, 

aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem ārpus pilsētām un ciemiem precizējums, u.c. 

 Papildināta un precizēta Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa samazinot 

plānoto derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (pie Grundzāles samazināta līdz 30 ha, pie 

Vizlas samazināta līdz 11 ha), tādējādi plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

attālinot no ceļiem un apdzīvotajām vietām. 

 Papildināti un precizēti Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi. Piemēram, plānotai ieguves teritorijai pie Vizlas atļautais ieguves 

dziļums samazināts līdz 3m, kā arī ieguvē aizliegta spridzināšanas un hidroāmuru 

pielietošana. Precizētas un papildināta arī citas prasības. 

14.03.2014. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) konstatējot nepilnības Vides pārskatā 

atgriež to pārstrādāšanai ar norādi novērst nepilnības un organizēt atkārtotu publisko 

apspriešanu. 
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Papildinot plānošanas dokumentu ar publiskās apspriešanas laikā saņemtiem ieteikumiem 

un priekšlikumiem, tika organizēta otrā publiskā apspriešana laika posmā no 2014.gada 8.maija 

līdz 17.jūnijam, organizējot publiskā apspriešanas sanāksmes 29.maijā Grundzāles ciemā un 

30.maijā Smiltenes pilsētā. 

Otrās publiskā apspriešanas laikā atzinumi pieprasīti no institūcijām, kuras sniegušas 

nosacījumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei un darba uzdevumā norādītajām 

institūcijām. Atzinumi saņemti no 11 institūcijām. Būtiski precizējumi nav jāveic. 

Kopumā otrās publiskā apspriešanas laikā saņemti 2 iesniegumi, no tiem 1 iedzīvotāju 

iesniegums, kuru parakstījuši 144 iedzīvotāji un Teritorijas plānojuma grozījumu ierosinātāja 

SIA „Mark Invest Latvia” iesniegums – skaidrojums par darbības metodēm ar kādām tiks 

strādāts derīgo izrakteņu ieguvei un iedzīvotāju dzīves vides saglabāšanas veidiem, kuru 

parakstījuši 184 Grundzāles un Palsmanes iedzīvotāji. Saņemts 1 e-pasts ar priekšlikumiem. 

Par Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu 25.06.2014. 

saņemtas atsauksmes no Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālā Vides pārvaldes, kuros 

pārvalde norāda, ka norādītas maz konkrētas prasības un rīcības pasākumi identificēto ietekmju 

mazināšanai vai maksimālai novēršanai. Nav identificētas iespējamās  ietekmes uz teritorijas un 

tuvākās apkārtnes dabas vērtībām un paredzēti risinājumi šo aizsargājamo dabas vērtību 

aizsardzībai un saglabāšanai, kā arī nav ievēroti ekspertu atzinumos izvirzītie nosacījumi (arī 

ieteikumi un rekomendācijas). Vides pārskats papildināts atbilstoši saņemtajām atsauksmēm. 

15.09.2014. VPVB sniedza atzinumu Nr.15. VPVB atzinumā tika rekomendēts papildināt 

vides pārskatu saskaņā ar minētajā atzinumā ietvertajiem ieteikumiem, kā arī lūdz Smiltenes 

novada domei izvērtēt nepieciešamību pilnveidot Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 

2008.-2020.gadam grozījumus, ņemot vērā Vides pārskatā, publiskās apspriešanas laikā izteiktos 

priekšlikumus. VPVB rekomendācijas ir iestrādātas teritorijas plānošanas dokumentā. 

 

Pieņemtā teritorijas plānojuma varianta pamatojums 

Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi blokā  „Kalna 

Kades” – „Bemberu pļavas” nav paredzēts alternatīvs risinājuma variants, tādējādi par vienīgo 

alternatīvu varētu uzskatīt „nulles” variantu, kad plānošanas dokuments netiek apstiprināts un 

īstenots.  Šādā gadījumā teritorijas plānojumu grozījumu teritorijās izveidojot derīgo izrakteņu 

ieguves vietas spēkā būtu esošie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros nav 

iestrādāti vides un dabas aizsardzības  pasākumi.  

Teritorijas plānojuma grozījumu laikā samazināta derīgo izrakteņu ieguves platība  

attālinot to no valsts ceļa un no apdzīvotās vietas Grundzāles ciema. 

Blokā „Grotes” – „Raudiņas” ir paredzētas divas alternatīvas 1.alternatīva dolomīta 

šķembu ieguve ar spridzināšanu, ieguve zem gruntsūdeņa līmeņa un neierobežotu 

transportēšanas reisu skaitu. 2.alternatīva dolomīta apdares materiālu ieguve ar zāģēšanu, 

ieguves dziļumu virs gruntsūdeņa un nelielu transportēšanas reisu skaitu. Blokā „Grotes” – 

„Raudiņas” dolomīta ieguvei teritorijas plānojumā izvēlēta 2.alternatīva, jo atstāj vismazāko 

ietekmi uz vidi. Teritorijas plānojuma grozījumu laikā samazināta derīgo izrakteņu ieguves 

platība  attālinot to no valsts ceļa un no apdzīvotās vietas Vizlas ciema. 

Plānošanas dokumentā iekļautie risinājumi paredz nosacījumus, kas atbilst spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un to prasībām un kas vērstas uz dabas resursu racionālu izmantošanu. 

Grundzāles teritorijas plānojuma grozījumos noteiktie risinājumi attiecībā uz teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo 

aktu prasībām. Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi var tikt 

īstenoti, ja tiek ievēroti plānojumā esošie nosacījumi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās vides 

aizsardzības prasības. 
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Pasākumi teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa veikšanai 

Saskaņā ar VPVB atzinumu, lai konstatētu Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas 

plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā 

arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, Smiltenes novada 

pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, veiks plānošanas 

dokumenta īstenošanas novērtējumu. 2019.gadā izstrādātais monitoringa ziņojums jāiesniedz (arī 

elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā tiks iekļauti dati par 

ūdens kvalitāti Vecpalsas un Vizlas upēs, sugu aizsardzību, hidroloģiskā režīma izmaiņām, gaisa 

kvalitāti un vizuāli estētiskās ainavas izmaiņām. 

Ar apstiprināto Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-

2020.gadam grozījumiem un Vides pārskatu var iepazīties darba dienās Smiltenes novada domes 

ēkā Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads vai Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā 

www.smiltene.lv. 

 

 

 

Sagatavoja: 

Smiltenes novada domes  

Attīstības un plānošanas nodaļa 

31.10.2014. 


