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Ievads 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Teritorijas plānošanas likums” 

(26.06.2002.) un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (19.10.2004.) Launkalnes pagastā 

izstrādāts teritorijas plānojums, kas balstās uz attīstības programmā izvirzītiem 

mērķiem un uzdevumiem.  

Teritorijas plānojums ir pagasta padomes attīstības un zemes izmantošanas 

politika turpmākajiem 12 gadiem. Plānojuma pamatuzdevums ir noteikt pagasta 

teritorijas atļauto izmantošanu un aprobežojumus, norādīt noteiktiem mērķiem 

rezervētās teritorijas. Pagasta padomes apstiprinātos uzdevumus teritorijas 

plānojumam skatīt pielikumā. 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir saistoši noteikumi, kas 

izskaidro zemes īpašnieku vai lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz 

zemesgabala izmantošanu un nosaka detālplānojumu izstrādāšanas kārtību un reklāmas 

izvietojumu. To uzdevums ir nodrošināt, lai būvniecība neradītu traucējumus, 

ierobežojumus vai bīstamību, neskartu iedzīvotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku un 

lietotāju intereses, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju un garantētu estētisku vizuālo 

risinājumu un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par teritoriju 

plānojumiem” 44. pantu, stājas spēkā, kad likumīgu spēku iegūst Launkalnes pagasta 

teritorijas plānojums.  

Teritorijas plānojuma projektu izstrādāja pagasta speciālistu darba grupa, 

Valkas rajona Pašvaldību būvvalde, izstrādē iesaistot pagasta uzņēmējus, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus,  iedzīvotājus un to interešu grupas. 

Pagasta teritorijas plānojuma sagatavošanai kā pamatkarte izmantota Latvijas 

ģeodēzijas koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātā VZD vienkāršotā topogrāfiskā 

karte mērogā 1:10000. kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai izmantota Valsts zemes 

dienesta otofotokarte mērogā 1:1000. ģeoloģiskās informācijas sagatavošanai 

izmantoti Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras dati.  

Aizsargājamo dabas teritoriju, satiksmes infrastruktūras objektu (Latvijas valsts 

mežiem piederošajos īpašumos), apmežošanai paredzēto teritoriju uzlikšanai izmantoti 

VAS “Latvijas valsts meži” digitālie kartogrāfiskie dati un tematiskās kartes.  



 5 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts analizējot Valsts zemes 

dienesta kadastra datus, nekustāmā īpašuma lietošanas mērķus. 
 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums sastāv no: 

   Paskaidrojuma raksta; 

   Grafiskās daļas; 

   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

  Pārskata par pagasta teritorijas plānojuma izstrādi; 

  Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma.  
  

Paskaidrojuma rakstā ietilpst: 

 Launkalnes pagasta teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts; 

 Teritorijas attīstības mērķi un virzieni; 

 Pagasta teritorijas plānotās izmantošanas apraksts un pamatojums. 
 

Grafiskajā daļā ietilpst: 

 Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā izstrādātā VZD vienkāršotā 

topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 

 Karte, kurā parādīta Launkalnes pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana 

1:10 000, Launkalnes un Silvas ciemi 1:5000 

 Karte, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana nosakot: 

 Plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un            satiksmes 

infrastruktūras izmantošanu; 

  Aizsargjoslas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes mērogā, 

  Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi. 

  Tematiskās kartes. 
 

Pārskatā par Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst: 
  Launkalnes pagasta padomes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu, par darba izstrādes vadītāja apstiprināšanu, par darba uzdevuma 

apstiprināšanu, par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu. 

 Sabiedriskās apspriešanas materiāli, ietverot priekšlikumus, kas saņemti 

uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī otrā posma sabiedriskās 

apspriešanas rezultāti; 

 Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem; 
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 Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 

 Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 

 Ziņojums par Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma atbilstību Valkas 

rajona plānojuma prasībām.  

Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
ir pašvaldības saistošie noteikumi. 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojums ir atklāts dokuments, kas pieejams ikvienam 
interesentam.  
 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa: 
Ārija Ozere – izstrādes vadītāja, Launkalnes pagasta teritorijas attīstības plānotāja; 

Māris Lazdiņš – Launkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs; 

Gunta Dudele – VAS Ļatvijas valsts meži 

Elita Zālīte – VZD Vidzemes reģ. nodaļa, zemes ierīcības inženiere; 

Gunta Smane – Valkas rajona Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas 

vadītāja; 

Solvita Silmale – Launkalnes pagasta padome, arhīva pārzine. 

Sarmīte Spuldzeniece – Valkas rajona pašvaldību būvvaldes vadītāja   
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Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums 
 

Teritorijas plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Launkalnes  pagasta attīstības 

programmu, kurā izvērtētas pagasta attīstības iespējas, noteikti attīstības stratēģiskie 

virzieni, prioritātes un uzdevumi līdz 2011. gadam. 

Launkalnes pagastam nav spēkā esoša teritorijas plānojuma. Pagasta teritorijas 

plānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz 2002. gada 22. maija Teritorijas plānošanas 

likumu: 2004. gada 19. oktobra MK noteikumiem Nr883 “Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” un 2005. gada 12. aprīļa Launkalnes pagasta 

padomes lēmumu Nr.6, 26. §. par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un 

apstiprināto darba uzdevumu. 

Pagasta teritorijas plānojuma izstrāde pamatojas uz institūciju sniegtajiem 

nosacījumiem, pagasta padomes deputātu un darbinieku ieteikumiem, kā arī 

sabiedriskās apspriešanas procesā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.   
 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi 
 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz vairākiem 
teritorijas attīstības pamatprincipiem: 
- pēctecības princips. 
Plānojums izstrādāts ņemot vērā SIA “Launkalne” teritorijas zemes ierīcības 

materiālus un meliorācijas plānus, pagasta teritorijā esošo mežu mežierīcības plānus, 

augšņu agroķīmiskās kartogrammas. Esošie materiāli tika izvērtēti, balstoties uz 

izmaiņām, ko radījušas zemes reforma un zemes izmantošanas politika valstī kopumā 

un pagastā. 

- kopsakarības princips. 

Plānojuma mērķis ir veicināt priekšrocību izmantošanu pagasta attīstībā, tāpēc katrs 

teritorijas izmantošanas veids izvērtēts, lai optimāli izmantotu teritorijas attīstības 

resursus, radītu labvēlīgus apstākļus pagasta iedzīvotāju darbam un dzīvei; saglabātu 

un atjaunotu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības nākošajām paaudzēm. 

- atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips. 

Pagasta iedzīvotāji, sākot ar plānojuma procesa uzsākšanu, tika iesaistīti teritorijas 

plānojuma izstrādes procesā. Informācija par pagasta iedzīvotāju vēlmēm un interesēm 

tika iegūta iedzīvotāju aptaujā. Izstrādājot pagasta attīstības programmu, iedzīvotāji un 

eksperti piedalījās darba semināros. 

- ilgtspējīgas attīstības princips. 
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Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, lai veicinātu pagasta teritorijas ilgtspējīgu 

attīstību, veikta teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma un bioloģiskās un ainaviskās 

daudzveidības izpēte. Teritorijas plānojums veidots ar ideju, lai samazinātu ietekmi uz 

antropogēni jūtīgām teritorijām, vienlaikus veicinot pagasta attīstību kopumā. 

- reģionālās attīstības princips. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt un attīstīt katras apdzīvotās vietas dabas vides 

un kultūrvides raksturīgās īpatnības un attīstības potenciālu. 

-    interešu saskaņotības princips. 

Teritorijas plānojumā iespēju robežās saskaņotas valsts, pašvaldību un privātās 

intereses. 

- daudzveidības princips. 

Teritorijas plānojuma izstrādē nodrošināta dabas vides, kultūrvides, resursu un 

saimnieciskās darbības daudzveidība. 

 

Teritorijas plānojuma  izstrādāšanas mērķis: 
 

Veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību pagasta teritorijā. 

Noteikt pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus. 

Noteikt teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu. 
 

Uzdevumi:    

1. Izvērtēt, pamatojoties uz Launkalnes pagasta attīstības programmu 2001.-2011., 

teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās 

prasības un ierobežojumus. 

2. Radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. 

3. Garantēt tiesības  izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu. 

4. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai. 

5. Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā 

arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

6. Veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmu 

funkcionēšanu. 



 9 

7. Iekļauties kaimiņu pašvaldību, rajona, reģiona teritorijas plānošanas 

pasākumos. 

8. Nodrošināt sabiedrībai iespēju iegūt informāciju un piedalīties teritorijas 

plānojuma izstrādāšanā.  

9. Pieprasīt nosacījumus teritorijas plānojumam no šādām institūcijām: 

9.1. Valmieras reģionālajai vides pārvaldei; 

9.2.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai; 

9.3.  Latvijas autoceļu direkcijas ceļu uzturēšanas pārvaldes Valkas  rajona 

nodaļai; 

9.4.  Valmieras vides veselības centra Valkas teritoriālajai daļai; 

9.5.  Ziemeļvidzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei; 

9.6.  “Latvenergo” VAS; 

9.7.  AS Latvijas gāze; 

9.8.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 

9.9.  Valkas rajona padomei; 

9.10. SIA BO “Vidzemes attīstības aģentūra”; 

9.11. LR Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai; 

9.12. VAS ”Latvijas valsts meži”; 

9.13. Valkas virsmežniecībai; 

9.14. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai; 

9.15. Dabas aizsardzības pārvaldei; 

9.16. SIA Lattelekom.  
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A. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS 
APRAKSTS UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 

PRIEKŠNOTEIKUMI 

 

1. Pagasta teritorijas vispārējs raksturojums. 
 

1.1. Pagasta pamatvērtības.          
Launkalnes pagasta teritorija kopumā aizņem 222 km2 lielu platību, pagasta 

centrs - Launkalne. 

 Pagastā dzīvo 1308 (01.01.2005.) iedzīvotāji. Launkalnes pagastā dzīvo 3,8% 

iedzīvotāju no Valkas rajona kopējā iedzīvotāju skaita. Iedzīvotāju blīvums 6,0 cilvēki 

uz  vienu kvadrātkilometru. 

Darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits pagastā ir 775 (01.01.2005.), tas ir 

59,3% no kopējā iedzīvotāju skaita.  Pēc teritorijas lieluma pagasts ieņem otro vietu 

rajonā. 

       Launkalnes pagasta teritorijas pamatvērtības, kuras nepieciešams ar teritorijas 

plānojuma palīdzību saglabāt vai paaugstināt: 
 lielas mežu   ( 16035 ha, jeb 72.2% pagasta kopplatības) un purvu platības 

(448.4 ha ),  

 daudzie ezeri (15)  un to saistošo kanālu sistēma – lielākie ezeri: Lizdoles 

53.9 ha, Niedrājs 17.7 ha, Spicieris 16.0 ha;  

 vizuāli augstvērtīgas ainavas un teritorijas ar lielu bioloģisko daudzveidību; 

 kultūrvēsturiskie pieminekļi – senkapi, pilskalni u. c. 

 derīgie izrakteņi. 

 

1.2. Pašvaldības teritorijas vēsturiskā veidošanās. 
       Tagadējās Launkalnes pagasta robežas nesakrīt ar vēsturiskajām pagasta robežām. 

Senais Launkalnes nosaukums – Launakalns (Launekaln). Tas atradās Cēsu apriņķī, 

starp Raunas, Blomes un Smiltenes pagastiem; piederēja pie Raunas un Smiltenes ev. 

lut. draudzēm. P. n. Branti. 1934. g. novērtētā platība 7034,63 ha par Ls 707149; 1220 

iedzīvotāji. Pagastā bija 103 vecsaimniecības ar 4721,45 ha, 92  

jaunsaimniecības ar 1520,93 ha. Pagasta īpašumi: skolas nams ar saimniecības ēkām 

un 34,19 ha zemes; bijušai Brantu muižas centrs ar pili un 2,37ha zemes; pagasta nams 

ar saimniecības ēkām un 1,21 ha zemes; 2 bijušās magazīnu ēkas.    
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Rūpniecības uzņēmumi: Jeiskas ūdensdzirnavas ar zāģu gateri; Brantu ūdens un 

tvaika dzirnavas ar zāģu gateri; Bērtuļa ūdensdzirnavas: tvaika pienotava. 

Biedrības: izglītības biedrība Ausma ap 30 biedru; Brantu patērētāju biedrība 

Vārpa, 45 biedri, Brantu piensaimnieku biedrība ap 100 biedru, bibliotēkas biedrība, 2 

lopkopības pārraudzības biedrības, 2 mašīnu koplietošanas biedrības. Pagastā bija 

viena 1. pakāpes pamatskola ar 1 skolotāju; viena pilna pamatskola ar 3 skolotājiem. 

1945. gadā daļa tagadējās pagasta teritorijas - Valkas apriņķa Smiltenes pagasta 
Mežoles ciemā, daļa Cēsu apriņķa Launkalnes pagasts. 

1945. g. decembris – 1949. g. decembris – Valkas apriņķa Smiltenes pagasta 

Cērtenes ciems, daļa – Cēsu apriņķa Launkalnes pagasts. 
1950. g. janvāris – 1959. g. novembris – Smiltenes rajona Cērtenes ciems, daļa 

– Smiltenes rajona Launkalnes ciems. 

1956., 1957. g. – Liedulieši un citas apdzīvotās vietas līdz Lizdolei – Smiltenes 

rajona Launkalnes ciems, daļa teritorijas – Gaujienas rajona Drustu ciems, apdzīvotas 
vietas Kainaiži, Mežole – Smiltenes pagastā. 

1959. g. novembris – 1968. g. jūnijs – Valkas rajona Cērtenes ciems.  
1968. g. jūnijs – 1990. g. februāris – Valkas rajona Launkalnes ciems. 

1990. g. februāris – Valkas rajona Launkalnes pagasts. 

 

1.3. Teritorijas ģeogrāfiskais raksturojums. 
      Launkalnes pagasts atrodas Valkas rajona D daļā. Attālums līdz 

 rajona centram – 74 km, līdz Rīgai 108 km, līdz Smiltenei 19 km. 

       Dienvidos pagasts robežojas ar Cēsu rajona Drustu un Dzērbenes pagastiem, R ar 

Raunas pagastu, ZR ar Brantu pagastu, Z ar Smiltenes pilsētu, Grundzāles un Bilskas 

pagastu, A ar Variņu un Palsmanes pagastiem. 

        

Pagasta teritoriju šķērso autoceļi Rīga – Veclaicene, Smiltene – Gulbene. 

Pagastā ir labs mazo ceļu tīkls. 

       Lielākā daļa pagasta teritorijas ietilpst Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē. 

Ainavrajonēšana:        ainavzeme    –  Vidzemes augstiene 

    ainavapvidus – Ziemeļrietumu (Spāres – Raunas)                                  

                                 āru nolaida ar Augšamatas 

                                 ielieces mežaini. 

Ģeobotāniskā rajonēšana  –  Centrālvidzemes ģeobotāniskais rajons. 

       Pagastā ir daudzveidīga mežu ainava.  Meži galvenokārt aizņem pagasta D un A 

daļu – Launkalnes lielmežs. 
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       Augstākais punkts ir Slapjuma kalns 247 m virs jūras līmeņa, atrodas uz Cēsu -  

Valkas rajonu robežas. 

       Pagasta teritorijā atrodas daudz ezeru, kuru kopējā platība ir 120,3 ha, tai skaitā 13 

ezeri, kuri lielāki par 1 ha. Lielākais ezers – Lizdoles ezers 53,9 ha ir otrs lielākais 

ezers rajonā aiz Salaiņa 77,8 ha (Zvārtavā). Pie Lizdoles ezera izveidots Lizdoles 

dabas ainavu liegums. Otrs lielākais ezers ir Niedrājs 17,7 ha, trešais Spicieris 16 ha. 

      Teritorijā atrodas 10 purvi, 23 kalni un pakalni, 2 gravas. Purvu kopplatība 489 ha, 

no kuriem lielākais ir Baltais purvs 163,2 ha, Apiņu purvs 161,6 ha, Krievu purvs 

125,9 ha. 

 

1.4. Zemes izmantošanas un īpašumu struktūra. 
 (pēc stāvokļa uz 2006. g. 1. janvāri) 

Launkalnes pagasta kopplatība ir 22196,1 ha. No pagasta teritorijas lielāko daļu 

16045,2 ha aizņem meža zeme, kas ir 72,3% no kopējās teritorijas. 3754,2 ha sastāda 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas ir 16,9% no kopējās pagasta teritorijas.  

No lauksaimniecībā izmantojamās zemes meliorēti 1710,9  ha, jeb 45,5 %.  

Launkalnes pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem 

         1. tabula 

Zemes izmantošanas veidi Platība ha % 

Lauksaimniecībā izm. zeme 

Meži 
Krūmāji 
Purvi 

Zem ūdeņiem 

Pārējās zemes 

3754,2 

16045,2 

221,1 

110,4 

226,2 

1839,0 

16,9 

72,3 

1,0 

0,5 

1,0 

8,3 

Kopā 22196,1 100 
 

 

 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme sadalās:  

 Aramzeme     2449,0 ha 

 Pļavas            499,5 ha 

 Ganības          773,0 ha 

 Augļu dārzi        32,7 ha 

Zemnieku saimniecību kopējā platība 7329,0 ha – 283 saimniecības. Piemāju 

saimniecībām 778,0 ha - 165 saimniecības. 
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Zemes sadalījums pa lietošanas mērķu grupām. 
2. tabula 

Zemes lietošanas mērķu 
grupa 

Īpašumu vai 
lietojumu 

skaits 

% 
Platība 

ha 
% 

Lauksaimniecības zemes 

Mežsaimniecības zemes 

Ūdenssaimniecība 

Vienģimeņu un divģimeņu 
dzīvojamo māju apbūve 

Daudzdzīvokļu māju apbūve 

Darījuma iestāžu un 
komerciāla rakstura apbūve 

Sabiedriskās nozīmes objekti 
Rūpniecības objektu apbūves 
teritorijas 

Satiksmes infrastruktūras 
objekti 

Inženiertehniskās apgādes 
tīkli un objekti 

461 

163 

1 

211 

 

31 

 

9 

15 

 

22 

 

38 

 

55 

45,8 

16,2 

0,1 

21 

 

3,1 

 

0,9 

1,5 

 

2,2 

 

3,8 

 

5,4 

8131,7 

13618,7 

53,9 

69,0 

 

14,4 

 

2,2 

36,1 

 

58,2 

 

188,1 

 

23,8 

36,6 

61,4 

0,2 

0,3 

 

0,1 

 

- 

0,2 

 

0,3 

 

0,8 

 

0,1 

Kopā 1006 100 22196,1 100 

 

 

 Zemes īpašuma struktūra (uz 2006. g.1. janvāri). 

Launkalnes pagastā zemes lietojumu struktūrā dominē valsts meži un privātais 

īpašums.  

3. tabula 

Īpašuma statusa grupas Skaits Platība 

Nekustamais īpašums: 

      t.sk. fizisko personu īpašumi 
              juridisko personu īpašumi 
              pašvaldību īpašumi 
              valsts īpašumi 
              jaukta statusa kopīpašumi 
Zemes lietojumi: 
      t.sk. fizisko personu lietojumi 

              juridisko personu lietojumi 

              pašvaldības lietojumi 
              valsts pārvaldes institūciju 

              lietojumi 

              brīvā valsts zeme 

 

658 

52 

14 

13 

28 

 

65 

19 

31 

 

121 

5 

 

8024,9 

959,6 

24,4 

0,2 

14,9 

 

477,7 

15,3 

80,1 

 

12476,4 

12,6 

Pavisam kopā 1006 22196,1 
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1.5. Zemes vērtība.  

Launkalnes pagasta vidējais novietojuma koeficients ir 0,9, meža zemes novietojuma 

koeficients – 1,0. Meža zemes vidējais novērtējums ir 35 balles, zemes vidējā 

kadastrālā vērtība 120 Ls/ha. 

Vidējais pagasta zemju novērtējums ballēs ir 32. 

Ciemu zemju bāzes vērtība Launkalnes pagastā: Silva – 0,066 Ls/m
2
), Launkalne – 

0,074 Ls/m
2, Eķītes – 0,069 Ls/m

2
. 

       Lauksaimnieciskai ražošanai vērtīgākās augsnes atrodas Mežmuižas apkārtnē, 

Ķauzeros, Kainaižos, Zaļajā purvā. Šeit augsnes vērtība ir 50 balles. Šīs platības ir 

meliorētas un perspektīvā būtu saglabājamas, kā lauksaimniecības zemes.    
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2. Dabas apstākļi un resursi. 
 

2.1. Klimats. 

Launkalnes pagasts atrodas mēreni – mitrā Atlantiski- kontinentālā klimata 

zonā. Vasaras ir salīdzinoši aukstas, ziemas siltas ar biežiem atkušņiem. Laika apstākļi 

ir nepastāvīgi. 

    Klimatiskais rajons – Vidzemes centrālā augstiene un rajons uz ziemeļiem no 

tās. Tā kā pagasts atrodas Vidzemes augstienes ziemeļu daļā, klimatam šeit nepiemīt 

visas Vidzemes augstienei raksturīgās īpašības (ievērojami mazāks ir nokrišņu 

daudzums). Tomēr paugurotā reljefa ietekmē klimats šeit ir vēsāks nekā lielākajā 

Latvijas daļā – raksturīga zemāka gaisa temperatūra, īsāks bezsala un veģetācijas 

periods, ilgstošāka sniega sega. 

 Klimata raksturlielumi galvenokārt ņemti no tuvākās meteoroloģiskās stacijas 

Cēsu rajona Priekuļos. 

Klimatiskā kontrastainība, vadoties no veģetācijas un reljefa sakarībām, nav 

izteikta (Kalniņa A., 1995., Klenberga R., 1985. ). 

Lai gan nokrišņu daudzums relatīvi neliels, zemā t0
 un ar to saistītais mazais 

iztvaikojums, paugurainais reljefs sekmē pārmērīgu samitrinājumu. Tāpēc pagastā 

ievērojamas platības aizņem purvi un vietām pārpurvoti meži. 
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Būvklimatoloģijas pamatlielumi (meteoroloģiskā stacija Priekuļi) 
4. tabula 

 Vidējā janvāra temperatūra ir –6,2
0C, bet jūlija  +16,30

C.  

 Bezsala periods ilgst 125 – 130 dienas ( vidēji Latvijā ~ 150 dienas ). 

 Veģetācijas periods (diennakts vidējā temperatūra virs 50
C) ilgst                

180 - 190 dienas.  

Raksturlielumi 
Mēneši gada 

rakst. 

liel. Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec 

Vidējā gaisa 
t C -6,2 -5,6 -1,6 4,6 11,3 15 16,3 15,4 10,9 6,1 0,7 -3,8 

5,3 

vidēji 
Gaisa 

temperatūras 
absolūtais 
minimums un 

tā varbūtības 
t C 

-

36,5 -38 

-

26,4 

-

12,6 -5,4 -1,4 3,5 -0,1 -4,5 

-

12,9 

-

20,6 -39 

-39 

max 

Gaisa 

temperatūras 
absolūtais 
maksimums un 

tā varbūtības 
t C 7,9 10,9 17,2 25,9 30,3 32 34 32,7 29,5 21,5 14,3 9,8 

34 

max 

Gaisa 

temperatūras 
vidējā 
amplitūda t C 5,3 6,1 6,7 8,4 10,6 10,3 9,7 9,1 7,6 5,8 4,2 4,8 - 

Mēneša un 
gada nokrišņu 
summa (mm) 31 22 31 40 51 66 90 92 81 64 61 46 

674 

kopā 

Vidējais vēja 
ātrums (m/s) 4,3 4 4 3,7 3,3 3,2 3 3,1 3,7 4,1 4,4 4,3 

3,8 

vidēji 
Maksimālās 
vēja brāzmas 
(m/s) 28 24 28 26 25 22 28 19 27 34 34 29 

34 

max 

Grunts 

sasaluma 

dziļums 
dabiskos 

apstākļos 
mēneša pēdējā 
dienā (*- grunts 

sasalums mazāk 
nekā 50% 
gadu) (cm) 20 22 18 *      * * 11 

26 

max 

vid. 
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   Aktīvo temperatūru summa (diennakts vidējā temperatūra virs 100C) aktīvās 

veģetācijas periodā ir zem 18000C, kas ir zemākā Latvijā. 

  Relatīvais gaisa mitrums ir raksturīgs Latvijas iekšzemes rajoniem 70%. 

Nokrišņu daudzums ir 650 – 700 mm gadā, kas ir līdzīgs Latvijas vidējam 

rādītājam. 

 Pastāvīgā sniega sega izveidojas ap 15. decembri, bet sairst pēc 31. marta. 

 Valdošie ir D<DR<R vēji. Caurmērā gada laikā vidējais vēja ātrums 3,8m/s. 

Vējainākais laiks rudenī, kad vēja brāzmas var sasniegt pat 34 m/s. 

  Vidējais dienu skaits ar miglu - 28, ar pērkonu - 21, ar puteni –3. 

  Apkures perioda ilgums ir vidēji 208 dienas, kuru laikā vidējā gaisa 

temperatūra ir – 1,1
0
C. 

 

Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā: 
 

- Klimatisko apstākļu dēļ relatīvi īsākais veģetācijas periods nekā Latvijā 

kopumā, piemērots aukstumizturīgāku kultūru audzēšanai. 

- Garās ziemas savukārt piemērotas ziemas sporta veidu un zemledus 

makšķerēšanas attīstībai. 

 

2.2. Virsmas raksturojums, ģeoloģija. 
Pēc ģeomorfoloģiskā raksturojuma Launkalnes  pagasta teritorijas daļu aizņem 

Vidzemes augstienes Mežoles pauguraine. 

Mežoles pauguraines pamatā ir nelīdzens pamatiežu pacēlums, ko daļā teritorijas 

veido Pļaviņu, Salaspils, Daugavas un Katlešu svītas karbonātieži, māli un 

smilšakmeņi.  Pamatklintāja virsma ir nelīdzena un tā pazeminās D un DA virzienā. 

Nogulumiežu segu veido kembrija, ordovika, silūra, devona, un kvartāra perioda ieži. 

 Kvartāra nogulumu biezums teritorijā ir ap 30 – 40 metru, bet virzienā uz Vidzemes 

augstienes centrālo daļu to biezums pieaug līdz 80 – 100 metriem (Āboliņš O.,1995).  

Pagastā ģeoloģiski vairāk pētītas ir Mežoles kompleksā dabas lieguma un  Smiltenei 

piegulošās augstvērtīgo, sabiedrībai nozīmīgo mežu  teritorijas (Pārkalnes ). 

 Mežoles liegums atrodas pagasta teritorijas centrālajā daļā. Tā platība 2879.1 ha. 

 Lieguma teritorijas ziemeļu un centrālajā daļā kvartāra nogulumu virsējā kārtā 

dominē nešķiroti fluvioglaciālie nogulumi – smilts, grants, granšaina smilts ar oļiem. 

Lieguma dienvidu un austrumu daļā ir nešķiroti glacigēnie nogulumi – māls, smilšmāls 

un mālsmilts. Lielu teritorijas daļu aizņem kūdra. Tā galvenokārt ir koncentrēta trijos 
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lielajos purvos – Apiņu, Baltajā un Krievu purvā. Nelielu platību purvi un purvaiņi 

galvenokārt ir izplatīti teritorijas dienvidu daļā. 

Pēc reljefa artikulācijas teritorija ir iedalāma trijās hipsometriski atšķirīgās daļās.  

Pirmajā hipsometriski augstākā un artikulētākā daļā, ir vidēji paugurots kēmu reljefs 

(kēmi – konusveidīgi vai kupolveidīgi pauguri, kas veidojušies aprimušā vai pasīvā 

ledus plaisās, caurkusumos un tukšumos uzkrājoties fluvoglaciālām granšainam un 

granšaini oļainam materiālam (Markots A. 1995)  Vidējais teritorijas augstums ir 180 – 

190 metri v. j. l. Pauguru relatīvais augstums ir 10 – 20 metri. Pauguriem un grēdām ir 

lēzenas vai plakanas virsotnes un diezgan stāvas nogāzes. Pauguru nogāzēs ir iespējama 

erozijas procesu attīstība un gravu veidošanās, lai gan tā ir bīstama galvenokārt atklātās 

nogāzēs – izcirtumos un jaunaudžu platībās.  

Šinī teritorijā ģeoloģiskās kartēšanas laikā ir izdalīts perspektīvs grants un oļu 

ieguves areāls, un pašlaik grants tiek iegūta divos karjeros. 

Otra teritorijas daļa ir zemāka, mazāk artikulēta. Tā ir raksturojama kā sīki 

paugurots kēmu reljefs un vāji viļņots morēnas līdzenums (lieguma dienvidu un 

austrumu daļā ). Vidējais augstums ir starp 160 un 180 metriem v. j. l. Relatīvais 

augstums šeit ir mazāks nekā 10 metri. Denudācijas procesi šeit ir maz izteikti, ieplakās 

un upīšu ielejās notiek denudatīvā materiāla un alūvija uzkrāšanās, kā arī kūdras 

veidošanās. Nogāžu erozija iespējama stāvajās upīšu ieleju nogāzēs, to var veicināt 

meža izciršana nogāzēs, īpaši, kuras veido smilts un grants nogulumi. 

Kā trešā hipsometriski atšķirīgā daļa ir nodalāma praktiski līdzenās purvu un to 

apkārtņu teritorijas. Te vidējais teritorijas augstums ir starp 150 un 170 metriem. Krievu 

purvs, raksturīgi augstajiem purviem, ir ar kupolveidīgu paaugstinājumu tā centrālajā 

daļā. Šajās teritorijās notiek no apkārtējiem pauguriem noskalotā denudatīvā materiāla 

uzkrāšanās. 

Teritorijā ir vērojama pozitīvo reljefa formu un to atdalošo ieplaku paralēla 

orientācija. 

Teritorija, kas, robežojas ar Smiltenes pilsētu (lielāko daļu aizņem meži) no 

ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā viedokļa ir Latvijas apstākļiem vairākos aspektos ir 

unikāls dabas veidojumu komplekss. Šo teritoriju skar Latvijas garākā, tā saucamā 

Rīgas – Pleskavas lūzuma zona, kas iezīmējas kristāliskajā pamatklintājā. (Subreģionālā 

līmenī šī lūzuma zona tiek saukta par Smiltenes – Apes lūzuma zonu). Šai lūzuma zonai 

pie Klievezera izveidojies tāds kā pārrāvums, tā atsākas pie Silvas ciema. Šis pārrāvums 

iezīmējas kā neliels, perpendikulārs lūzums pret Rīgas – Pleskavas zonu. Pie Silvas tas 
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atsākoties virzās ZA virzienā uz Gaujienu un tālāk uz Api. Lūzuma zonai raksturīgs tas, 

ka strauji mainās kristāliskā pamatklintāja virsmas dziļums. 

 No lūzuma līnijas uz Z pusi atrodas Valmieras Lokno pacēlums, bet uz D 

Gulbenes depresija. Uz A no Niedrāja ezera Smiltenes lokālais pacēlums, kas izpaužās 

kristāliskajā pamatklintājā un Kaledonijas struktūrkompleksu nogulumos. Tā dziļums 

šeit ir ap 350 m. Silvas pusē, kur sākas Gulbenes depresija, tā dziļums sasniedz 900 

metrus. Iepretim Smiltenes lokālajam pacēlumam kristāliskā pamatklintāja virsma pie 

lūzuma zonas sasniedz augstāko amplitūdu Latvijā, proti, 650 metri, jo šeit tā dziļums 

sasniedz 1000 metru atzīmi.                           

Kristālisko pamatklintāju pārstāv arhaja grupas granulēta kompleksa dziļi 

metamorfizētie un pilnīgi pārkristalizētie ieži. Pagasta teritorijā sastopami arhaja 

intruzīvie veidojumi. Tos pārstāv  gneiso - granīti un migmatītčarnokīti.  

Lūzuma zonas ietekme izpaužas arī Hercīnajā struktūrsastāvā, ko šajā rajonā 

noslēdz augšdevona Gaujas, Amatas un Pļaviņu svītas ieži. 

 Pagasta Z daļā (Pārkalņu teritorijā) sastopama arī Burtnieku svīta, kuras pamatā 

ir smilšakmeņi. Devona iežu virsā jeb t. s. subkvartārajā virsā, lūzuma zonas ietekme 

izpaužas kā vairākus desmitus metrus augsta kāpe, kuras augšmalu veido Pļaviņu svītas 

dolomīti un dolomītmerģeļi, bet piekāji – Gaujas svītas smilšakmeņi.  

Pirmskvartāra iežu virsmai raksturīga liela amplitūda teritorijas robežās – no 70 – 

100 metriem. Pie Pārkalnēm –75 m v. j. l., Niedrāja apkārtnē – 83 m., Spiciera D galā – 

90 m v. j. l., bet pie Silvas savukārt – 95 m v. j. l. 

Nelīdzenā devona iežu virsa būtiski ietekmējusi arī pleistocēna ledāju 

eksarācijas, akumulācijas un glaciotektonisko procesu norisi un to mijiedarbību, kuru 

izpausmē izveidojusies nevienmērīgi bieza kvartāra nogulumu sega un tagadējās virsas 

reljefā atspoguļojas kā dažāda tipa reljefa lielformas – augstienes, zemienes un 

paugurvaļņi ar atšķirīgu uzbūvi, morfoloģiju un hipsometrisko stāvokli. 

 Arī šajā pagasta teritorijā atrodas triju ģeomorfoloģiski atšķirīgu reljefa 

lielformu kontaktjosla, kur saskaras Vidzemes augstiene, Ziemeļvidzemes 

(Vidusgaujas) zemiene un Aumeistaru ledāja starpmēļu paugurvalnis. 

Ar pēdējā apledojuma beigu posma aktīvā ledāja uzvirzīšanos, kas Latvijā un 

Lietuvā pazīstama kā Linkuvas stādija, un notika pirms 13200 – 13000 gadiem, saistīta 

izteiksmīgāko reljefa mezaformu izveidošanos. Ledāja mala toreiz atradās joslā, kas 

aptuveni fiksējas no Raunas uz Brantiem, Cērteni, Smilteni un Aumeistariem. Šajā 

ledāja malas posmā, izpaužoties glaciotektoniskajām uzbīdijumu un krokojumu 
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deformācijām, kā arī pastiprinātai nogulumu akumulācijai, radās vaļņveida, grēdveida 

un paugurmasīvu reljefa formas, kuras, atdala līdzīgi orientēti pazeminājumi un 

ieplakas. Ledājiem zaudējot aktivitāti un aprimstot, daudzās ieplakās un pazeminājumos 

uz laiku saglabājās aprimušā ledāja blāķi un masīvi. Tiem kūstot radās kēmu pauguru 

formas, bet pēc pilnīgas ledus izkušanas daļā ieplaku pakāpeniski izveidojās ezeri, vai 

arī tiem aizaugot nelieli purvi. 

Aizaugšanas, aktīva sapropeļa uzkrāšanās un pārpurvošanās tendences ir 

novērojamas arī šodien lielākajā daļā Niedrāja ezeru grupas ezeros, Bābenī un Spicierī. 

Arī Spiciera ezers, savulaik sasniedzis lielākus apmērus. Spiciera ezers ir izvietojies 

subglaciālās vagas ielejas veida padziļinājumā. Par to liecina ezera forma un stāvās 

nogāzes R un A krastos. Nogāzēs izveidojušās vairākas gravas un iztek vairāki avoti.  

Pamatiežus sedz kvartāra nogulumi, kuru biezums šajā teritorijā ir ap 30 – 40 

metru, virzienā uz Vidzemes augstienes centrālo daļu to biezums pieaug. Pārkalnos tas 

ir 42 m. 

 Kvartāra nogulumu segas uzbūves īpatnību apzināšana ir svarīgs saimnieciskās 

attīstības priekšnoteikums. Ar tiem saistītas būvmateriālu izejvielu (smilts, smilts - 

grants, mālu) saldūdens kaļķieži, kūdras atradnes, ekoloģiskās problēmas (grunts un 

gruntsūdeņu piesārņojums), inženierbūvju un komunikāciju ierīkošana. Šajos 

nogulumos sastopamie ūdeņi diezgan plaši tiek izmantoti lauku saimniecību 

ūdensapgādē. Teritorijas lielākajā daļā kvartāra nogulumu virsējā kārtā dominē nešķiroti 

fluvioglaciālie nogulumi – smilts, grants, granšaina smilts ar oļiem. 

 Teritorijas ZA daļā ir nešķiroti glacigēnie nogulumi – māls, smilšmāls un 

mālsmilts. Daļu teritorijas aizņem kūdra. Tā aglvenokārt ir koncentrēta purvos ap 

Niedrāja, Salaiņa ezeriem, Spiciera purvā. Platības ziņā šie purvi ir nelieli, bez tam 

kūdras uzkrāšanās ātrums ir samazinājies, jo praktiski visos purvos ir izrakti 

meliorācijas grāvji. 

Upju ielejās (palienēs) sastopami aluviālie nogulumi. Smilts un grants nogulumi 

dziļākos slāņos mijas ar smilšmāla un māla nogulumiem (Latvijas ģeoloģijas fonds). 

Pēc reljefa artikulācijas teritorija iedalāma trijās hiposometriski atšķirīgās daļās. 

Pirmajā, hiposometriski augstākā un artikulētākā daļā (ap Pārkalnēm) ir vidēji 

paugurots, izteikts paugurgrēdu kēmu reljefs. Vidējais teritorijas augstums ir 135 – 150 

metri v. j. l. Pauguru relatīvais augstums ir 10 – 20 metri ( vietām pat līdz 30 m).  
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Otra hiposometriski atšķirīgā daļa ir zemāka, mazāk artikulēta. Tā ir 

raksturojama kā sīki paugurots kēmu reljefs un vāji viļņots morēnas līdzenums (pagasta 

ZA ). 

Trešā hiposometriski atšķirīgā daļa ir nodalāma praktiski līdzenās purvu un to 

apkārtņu teritorijas (pie Niedrāja ezeru grupas). Te vidējais teritorijas augstums ir ap 

120 m. Spiciera purvs u.c. purvi raksturīgi augstajiem purviem, ir ar nelielu 

kupolveidīgu paaugstinājumu tā centrālajā daļā. Šajās teritorijās notiek no apkārtējiem 

pauguriem noskalotā demudatīvā materiāla uzkrāšanās. 

Pārkalņu teritorijā ir vērojama izteiksmīga pozitīvo reljefa formu un to atdalošo 

ieplaku paralēla orientācija. Šajā teritorijā arī aizsākas Aumeistaru paugurvalnis. Tā 

platība ir 218  kvadrātkilometri, kas lēzena, izliekta loka veidā iestiepjas Tālavas 

zemienē.                            

 

Mūsdienu ģeoloģisko procesu raksturojums. 

Pagasta teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija 

un pārpurvošanās. 

Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Upēm visā pagasta teritorijā 

raksturīgi sānu erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā 

paaugstinoties ūdens līmenim upēs un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsma 

parasti izskalo krastus upes līkumos, un gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upju 

garenprofili. 

Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit 

salīdzinoši intensīvi, ja tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie tādiem apstākļiem jāpieskaita 

salīdzinoši līdzenais reljefs, vāji caurlaidīgi nogulumi un nelabvēlīgi noteces apstākļi. 

Pārpurvošanās gaitā turpinās purvu augšana horizontāli un vertikāli. Pārpurvotajās 

teritorijās, kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. 

Ja novadgrāvji tiek aizsprostoti, pārpurvošanās procesi atjaunojas. Bieži to ietekmē arī 

bebru darbība. 

      

2.3. Derīgie izrakteņi. 
Launkalnes pagasts nav īpaši bagāts ar derīgo izrakteņu resursiem. Pamatā tie ir: 

grants, smilts, kūdra. 

Smilts un grants 
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Viena no lielākajām smilts un grants atradnēm Launkalnes pagastā un arī  

Valkas rajonā ir Kapusila atradne, kas sastāv no četriem atsevišķiem laukumiem. 

Pirmoreiz to sāka pētīt 1977. gadā. 

Derīgais izraktenis ir saistīts ar starpmorēnu fluvioglaciālajiem nogulumiem. 

Derīgo slāni, kas ir ļoti neviendabīgs veido dažāda rupjuma smilts un grants. Rupjākais 

materiāls visbiežāk ieguļ griezuma augšējā daļā, lejasdaļā tas kļūst smalkāks. Nereti 

grants slānis izķīlējas. Derīgajam materiālam ir oļu piejaukums. 

Atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši. Ūdensnesošo slāni, kas 

atkarībā no reljefa ieguļ 3,4-16,7 m dziļumā, veido fluvioglaciālo nogulumu apakšējā, 

pārsvarā smilšainā griezuma daļa. Gruntsūdeņi ir bez spiediena. Tiem nav vienlaidus 

raksturs, barojas ar atmosfēras nokrišņu ūdeņiem.     

 Patreizējā laikā reāli tiek izmantota atradne Nr.1136 Kapusils - 1, ko ekspluatē 

VAS “Vidzemes ceļš”. 

 Ekspuatācijas atļauja izsniegta līdz 2010.gadam, platība 9,5 ha,   derīgā 

materiāla daudzums – 40 000 m
3. Uz 01.01.2006.g. VAS “Vidzemes ceļš” ieguvis 

26,28 tūkstošus  m3
 smilts un grants. 

 Pavisam atradnē sākotnēji izpētes laikā konstatētais derīgā materiāla daudzums 

1747,15 tūkstoši kubikmetri, tās platība 26,5 ha. Sakārtas biezums 0,3 – 6,0 m, derīgā 

slāņa biezums 1,0 – 16,0 m, derīgā slāņa vid. biezums – 3,5 – 7,1 m. 

Granulametriskais sastāvs ( % ); fr. 70 – 5 mm ir 45,4. Grants un smilts tiek izmantota 

ceļu būvniecībai un to uzturēšanai.  

Kapusila karjera atrodas ap 5 km no Vidzemes šosejas, Kapusila meža 100 kvartālā. Šī 

atradne sākta pētīt 1977. g. Karjera ir daļēji izstrādāta. Pilnībā izstrādāta atradne 

Nr.1137  Kapusils – 2, tā ir rekultivēta. 

Atradne Nr.1023 Kapusils (persp. l.), smilts - grants, prognozētie krājumi 10000.00 

tūkst. m3
.  

Apmēram 2 km no Launkalnes centra atrodas Pāvulkalna grants, smilts atradne 

Nr.1115. Tā atrodas uz privātā īpašnieka zemes. Tās platība 2,51 ha, sakārtas 0,2 – 2,5 

m. Derīgais materiāls – grants, smilts vidēji rupja un smalka. Granulametriskais 

sastāvs ( % ): fr.> 70 mm – 3,0 – 7,3 %, fr. 70 – 5 ir 26,0 - 54,6 %, < 5 ir 45,4 – 70,8 

%. 

Atradne daļēji izstrādāta. Izstrādājot atradni atklājās seni apbedījumi, kur tika 

veikti arheoloģiskie pētījumi. 
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Notikušās saimniekošanas sistēmas izmaiņas, atsevišķu saimniecības nozaru 

lejupslīde, ievērojami samazinājusi derīgo izrakteņu ieguvi, kas ir vairākas reizes 

mazāka kā astoņdesmito gadu beigās. Pagasta teritorijā atrodas 6 rekultivētas, vai 

daļēji rekultivētas karjeras. 

Kūdra 

Pagasta teritorijā ir lielas purvu platības, kurās atrodas nozīmīgs derīgais 

izraktenis – kūdra. Lielākie kūdras krājumi atrodas Mežoles lieguma teritorijā: Baltais 

purvs – zemais purvs,  Krievu purvs  - augstais purvs:  sapropelis, pakaišu kūdra,  

Apiņu purvā – 154 tūkstoši tonnas pakaišu kūdra, augstais purvs. Mazāki kūdras 

krājumi ir kādreiz pārpurvotās, tagad nosusinātās platībās. Lielākā daļa šo platību tiek 

izmantotas lauksaimniecībā, kā kultivētās pļavas. Tādas ir Mežmuižas pļavas, Lukstu 

pļavas, Avotiņu pļavas, Zaļais purvs. 

Kūdras ieguve pagasta teritorijā nav notikusi kopš 70 - tiem gadiem.  

 

Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā: 
 

 Lai nodrošinātu vietējās vajadzības pēc smilts un grants un samazinātu 

transportēšanas izdevumus, atsevišķos gadījumos ir pieļaujama jaunu, 

nelielu karjeru atvēršana vietās, kas nekonfliktē ar labi iekoptām 

lauksaimniecības vai mežu zemēm, nerada draudus satiksmes drošībai 

un ēkām. 

 Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši likumam “Par zemes 

dzīlēm” (1996. gada 21. maijs) un MK noteikumiem  Nr.239. “Zemes 

dzīļu izmantošanas noteikumi”.  

 Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kultūras pieminekļu 

aizsardzības noteikumi, kā arī citi zemes dzīļu izmantošanu ierobežojoši 

noteikumi. 

 

2.4. Augsnes 

Pagasta teritorija ietilpst Vidzemes pauguraino augstieņu augšņu rajona 

Vidzemes augstienes apakšrajonā. Augsnes veidojušās galvenokārt uz mālsmilts un 

smilšmāla cilmiežiem, augstākajā daļā augsnes cilmiezis ir smilts un grants. Pēc 
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mehāniskā sastāva lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm sastāda 

smilšmāla augsnes, vienīgi uzlabotajās (drenētajās ) pļavās pārsvarā ir kūdras augsnes. 

 Tā kā reljefs ir paugurains, tad izplatīti podzolācijas, glejošanās procesi, arī 

vēja un ūdens erozija, kuru rezultātā nepieciešama rūpīga mēslošana un citi 

uzlabošanas pasākumi.   

 

Raksturīgākie augšņu tipi : 

Iekultivētas vāji un vidēji podzolētās velēnu podzolaugsnes - atrodas lielākajā 

teritorijas daļā ganībās un kultivētās ganībās. Tās ir vidēji skābas, veidojušās uz 

karbonātiskiem, smagāka granulometriskā sastāva  cilmiežiem un ir iekultivētas, tās ir 

pieskaitāmas Latvijas labākajām augsnēm, kurās, lietojot pareizu agrotehniku un 

sabalansētu mēslojumu, iegūstamas augstas graudaugu, sakņaugu un lopbarības 

kultūru ražas; 

Iekultivētas podzolaugsnes – atrodas pagasta teritorijas Z daļā, veidojušās 

galvenokārt divu pretēju procesu - velēnošanās un podzolācijas - ietekmē, 

iekultivēšanas procesa rezultātā izveidojies labi izteikts trūdvielu horizonts, 

uzlabojusies augsnes reakcija, augu barības vielu režīms, mikrobioloģiskā darbība, 

fizikālās īpašības u.c. Dabiskā auglība ir zema, to ielabošanai veicami pasākumi- 

kaļķošana, aramkārtas padziļināšana, organiskā un minerālā mēslojuma kompleksa 

lietošana, āboliņa un citu ilggadēju zālāju ar bagātīgu sakņu sistēmu audzēšanu; 

  Velēnu glejaugsnes – atrodas ieplakās un pazeminājumos, veidojušās uz 

karbonātu cilmiežiem palielināta mitruma ietekmē, tāpēc tām raksturīgs biezs trūdvielu 

akumulācijas horizonts ar kūdras slāni augsnes virskārtā un labi izteikts, slēgts gleja 

horizonts, uz mālainiem cilmiežiem.  Gleja horizonts ir blīvs un ūdens necaurlaidīgs. 

Augsnes reakcija ir vāji skāba vai neitrāla. Galvenais ielabošanas pasākums ir 

nosusināšana. Nosusinot augsni uzlabojas gaisa un ūdens režīms, pieaug aerobo 

mikroorganismu skaits, izzūd reducētie savienojumi. Bioloģiskās aktivitātes 

palielināšanai nepieciešams dot nelielas organisko mēslu un slāpekļa minerālmēslu 

devas. Piemērotas zālaugu un lopbarības kultūru audzēšanai. Pēc nosusināšanas šīs 

augsnes pēc savām īpašībām tuvojas velēnu karbonātu augsnēm, kurās var audzēt 

graudaugus, sakņaugus, ierīkot augļu dārzus; 

Vāji un vidēji erodētās velēnu podzolaugsnes – pauguru nogāzēs, tām ir daļēji 

nonesta trūdkārta vai arī nonests A horizonts, trūdkārtas biezums nepārsniedz aršanas 

dziļumu, trūdvielas saturs mazāks par 1%; 



 25 

Velēnpodzolētās glejaugsnes - veidojušās uz velēnpodzolētām, glejotām 

augsnēm, pasliktinoties ūdens režīmam, reakcija virsējos horizontos vidēji skāba, bet 

dziļāk kļūst neitrāla. Izplatītas līdzenumos, arī pauguru pazeminājumos, kur ir mitruma 

apstākļi. Izmantojamas lauksaimniecībā tikai pēc to ielabošanas, kura aprakstīta 

iepriekš; 

Zāļu purvu augsnes – izplatītas reljefa pazeminājumos mežos un pļavās, arī 

tīrumos (galvenokārt pagasta centrālajā un rietumu daļā). Šķīstošo sāļu saturs 

gruntsūdeņos nosaka purvu kūdras veidošanās apstākļus. Kūdra veidojas ar barības 

vielām bagātā vidē, labvēlīgi ietekmējot mikroorganismu darbību, kūdras sadalīšanās 

un humifikācijas procesus. Kūdra ir bagāta ar minerālvielām. Tās sastāvu ietekmē 

bagātā flora. Galvenais ielabošanas pasākums ir purvu nosusināšana un turpmākā 

ūdens režīma regulēšana. Iekultivētās zāļu purvu augsnēs, kurās sabalansēts 

mēslojums, labi aug tie dārzeņu un lopbarības augi, kuri prasa daudz slāpekļa un 

mitruma. 

Aluviālās jeb palieņu augsnes - sastopamas  Rauzas upes palienē, kur atrodas 

zem dabiskajām pļavām. Tās veidojušās no palu ūdeņu duļķainajiem sanesumiem. 

Sniega kušanas un citi palu ūdeņi savāc no upes baseina daudz minerālo un organisko 

daļiņu, un nogulsnē tās upju ielejās. Aluviālās augsnes veidojušās galvenokārt 

velēnošanās un aluviālā procesa iedarbībā.  

Graudainās aluviālās augsnes veidojušās no lēnu duļķainu palu ūdeņu sanesta, 

bieza mālaina, trūdvielām bagāta materiāla, kas koagulācijas rezultātā veido labi 

izteiktu graudainu augsnes struktūru. Tās ir vienas no Latvijas labākajām augsnēm 

dārzeņu un lopbarības kultūru audzēšanai.  

Kārtainās aluviālās augsnes veidojušās ātri plūstošu palu ūdeņu darbības 

rezultātā no sanesta rupjāka materiāla, mālsmilts, smilts, retāk smilšmāla sanesumiem. 

Parasti tās ir nabadzīgas ar barības vielām un bieži vien sausā periodā izžūst, kaut gan 

periodiski tās var būt mitras. Lauksaimniecībā tās izmantojamas tikai pļavu un ganību 

ierīkošanai.         

 

2.5. Meži. 
Meži ir galvenā Launkalnes pagasta bagātība un aizņem 16045,2 ha jeb 72,3% 

no pagasta kopējās platības. Meži koncentrējušies pagasta D un A daļā. 11108,0 ha, 

jeb 69,2% no kopējās mežu platības, ir valsts lietojuma meži, 42,2 ha ir valsts 
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īpašumā. Meža resursu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir ļoti svarīga 

vides aizsardzības prioritāte.  

Meža nozares normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un atbalstu privāto mežu 

īpašniekiem nodrošina VM dienesta Valkas virsmežniecības Mežoles mežniecība. 

Mežus pagasta teritorijā apsaimnieko: 

-   Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība 

– 3570,0 ha; 

-    Mežu pētīšanas stacijas Smiltenes informācijas centrs – 8196,4 ha; 

-   Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība – 

97,1 ha; 

  Pārējie apsaimniekotāji – 4181,7 ha  

 

          5. tabula 

 

 

 

Kopējā 
mežu 

platība, 
 ha 

% no 

kopējās 
platības 

Uz vienu 

iedzīv. 
ha 

Privātie 
meži, 

% 

Valsts 

meži,  
% 

Pārējie 

% 

Launkalnes 

pagasts 

16045,2 72,3 12,3 26,1 69,2 4,7 

 

Pagasta mežos valdošās koku sugas ir priede, arī egle un bērzs. Raksturīgākais 

meža augšanas apstākļu tips – sils, taču diezgan lielas platības aizņem arī lāns un 

damaksnis, auglīgākās augsnēs dominē vēris un dumbrājs. 

Mežu zemes pagasta teritorijā atbilstoši to izmantošanas mērķiem ir sadalītas trīs 

kategorijās: saimnieciskie meži; 

      aizsargājamie meži; 

      sabiedrībai nozīmīgie meži. 

Saimnieciskie meži. 

Saimniecisko mežu kategorijā ietilpst visi pagasta teritorijā esošie meži 

 un purvi, kuriem nav noteikti jebkādi ierobežojumi. 

Šie meži ir resurss mežsaimniecības un kokapstrādes attīstībai. 

Pavisam pagasta teritorijā saimnieciskie meži ir 16036,8 ha, no tiem: 

 Valsts mežos –  mežaudzes –  10878,2 ha; 

    izcirtumi   -              160,1 ha; 

    iznīkušās audzes –       2,9 ha. 

 Pārējos mežos -   mežaudzes -   4518,2 ha 
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     izcirtumi   -   457,8 ha 

     vējgāze     -  0,2 ha 

     iznīkuši     -  19,4 ha 

Meža apsaimniekošana, mežizstrāde un kokapstrāde arī nākotnē būs viena no 

pagasta saimnieciskās darbības pamatnozarēm, tāpēc svarīga saprātīga saimniekošana 

un resursu atjaunošana. 

        6. tabula 

 Ciršanai izsniegtas atļaujas ( ha un m3) visās 

cirtēs 

Mežu 

atjaunošana ha 

 2003. g. 2004. g. 2005. g. 2003.g. 2004. g. 

 ha m
3
 ha m

3
 ha m

3
  

Valsts 

zemes 

 

100,5 

 

20491 

 

125,5 

 

22207 

 

935 

 

23465 

 

34,3 

 

47,6 

Pārējās 
zemēs 

 

404,6 

 

44479 

 

306,3 

 

28129 

 

981,1 

 

41739 

 

136,4 

 

159,6 

Kopā 505,1 64970 431,8 50336 19161 65204 170,7 207,2 

 Valkas virsmežniecības Mežoles mežniecības dati 
 

Aizsargājamie meži. 

 Aizsargājamie meži izdalīti, lai nodrošinātu dabas daudzveidību, cilvēka 

darbības neskartu un maz pārveidotu mežu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, 

nodrošinātu zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību,  saglabātu mežu nozīmīgākās 

teritorijas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Šie meži ir bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas pamats. 

 Launkalnes pagasta teritorijā pavisam aizsargājamo mežu platība ir 3793,6 

ha, no tiem:    valsts īpašumā  -      3600,8 ha 

    pārējie -      190,8 ha 

 Lielākā daļa no aizsargājamajiem mežiem – 2832 ha, ir iekļauti Mežoles 

kompleksajā dabas  liegumā (statuss stājās spēkā 2000. g. 1. aprīlī). Šis liegums ir 

Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija – Natura 2000.  

Dabas liegumam ir izstrādāti un izdoti individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi (MK noteikumi Nr.45, Rīgā 2003. gada 21. janvārī, prot. Nr.5, 91.§). Šie 

noteikumi nosaka dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā 

arī funkcionālo zonējumu, lai saglabātu teritorijai raksturīgo mežu bioloģisko 

daudzveidību. 
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         Ir apzināti un noteikti atsevišķi botāniskie un zooloģiskie mikroliegumi pārējos 

mežos. Detalizētāka informācija sniegta sadaļā par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām. 

  

Augstvērtīgie – sabiedrībai nozīmīgie meži. 

Apmeklētākās vietas ir pagasta teritorijas mežos  Smiltenes tuvumā, pie Niedrāja 

ezera, un Saltupiem. Šie meži ir resurss tūrisma un  rekreācijas attīstībai.  

    Saskaņā ar VAS ”Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības 

Meža apsaimniekošanas plānu, meži ap Niedrāja ezeru ir iekļauti augstvērtīgos, 

sabiedrībai nozīmīgos mežos. Teritorija ap Niedrāja ezeru plānota, kā atpūtas zona, ar 

iespēju veikt meža transformāciju labiekārtošanas veikšanai. 

 
           7. tabula 

Adrese Apraksts 

Mežole M 

128.kv. 

19;20;21;25;32;33;34;35; 

39;40 nog. 129. kv.39 nog. 

Meži ap Niedrāja ezeru 

 

Mežoles M 180. kv. Valsts nozīmes aizsargājams piemineklis, 
dendroloģiskais stādījums, Silvas dendrārijs 

 

Mežiem ir liela nozīme ne tikai koksnes ieguvē, bet arī vides un ūdens 

aizsardzībā, kā arī klimata regulēšanā un rekreācijā. Tāpēc ir jāplāno kompleksa mežu 

izmantošana, jāatjauno un jāveido mežu kultūrainavas, jāsaglabā  īpatnējā fauna un 

flora. 

 

 Purvi. 

      Pagasta teritorijā atrodas 10 purvi. Purvu kopplatība 488,4 ha, no kuriem  

lielākie ir Baltais  purvs – 163,2 ha, Apiņu purvs - 16,6 ha, Krievu purvs 125,9 

 ha. Šie purvi atrodas Mežoles lieguma teritorijā.    

Purvu ekosistēmas ir nozīmīgas gan klimata, gan ūdensrežīma uzturēšanai. 

Purvos ir izveidojies specifiska augu un dzīvnieku valsts, tajos saglabājušās sugas – 

pēcleduslaikmeta relikti. Purvi bagāti ar dzērvenājiem, brūklenājiem. Pirms veikt 

purvu nosusināšanu ir jānovērtē to nozīmība no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. 

Kūdras ieguve un mežu apsaimniekošanas pasākumi izraisa purva augu un dzīvnieku 

sabiedrības degradāciju.  
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Pļavas. 

Dabiskās pļavas veidojušās mežu izciršanas, pastāvīgas siena pļaušanas un lopu 

ganīšanas rezultātā. Nepļautas pļavas aizaug ar krūmiem un kokiem jau dažu gadu 

laikā.  

Launkalnes pagastā lielākās dabīgo pļavu platības atrodas gar Rauzas upi tās 

palienēs.  Jānovērš pļavu aizaugšanu, veicot regulāru pļaušanu, ganīšanu, krūmu 

izciršanu.  

 

Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā: 

 Mežu apsaimniekošanai jābalstās uz ilspējīgas mežsaimniecības principiem. 

 Mežu teritorijas jāizmanto un jāapsaimnieko saskaņā ar LR “Meža 

likumu”(16.03.2000) un LR MK noteikumiem Nr. 189. “Dabas aizsardzības 

noteikumi meža apsaimniekošanā” (08.05.2001.) un atbilstoši izstrādātajiem 

mežierīcības projektiem. 

 Apmežot lauksaimniecībā neizmantojamās, nemeliorētās platības ar 

piemērotām koku sugām. Pirms apmežošanas izvērtēt tās ietekmi uz vērtīgāko 

dabisko pļavu saglabāšanu. 

 Meža zemju transformāciju jāveic saskaņā ar LR “Meža likumu”(16.03.2000.) 

un saskaņā ar MK noteikumiem: “Meža zemes transformācijas noteikumi” 

Nr.806 ( 2004.28.09.). 

 Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek saskaņā ar likumu “Par zemes 

dzīlēm” (02.05.1996.)  

 Purvu izmantošana iespējama tikai pēc to nozīmes izvērtēšanas no bioloģiskās 

daudzveidības viedokļa. 

 Novērst pļavu aizaugšanu, veicot to regulāru pļaušanu, ganīšanu, krūmu 

izciršanu. Iesaistīt pļavu apsaimniekošanā to īpašniekus, ieviešot Eiropas 

Savienības noteikumus Nr. 2078/92 “Par lauksaimniecības ražošanas metodēm, 

kas savienojamas ar vides aizsardzību un ainavas saglabāšanu”. 

 

2.6. Pazemes un virszemes ūdeņi. 
Pazemes ūdeņi – visi ūdeņi, kas atrodas zem virsmas ar ūdeni piesātinātajā zonā un ir 

tiešā saskarē ar augsni vai nogulumiežiem. 
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Launkalnes pagasta teritorijā ciemu, lauksaimniecības, rūpniecības u.c. objektu 

ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantots Pļaviņu – Katlešu ūdens komplekss. Tas 

apvieno augšējā devona Pļaviņu, Salaspils, Daugavas un Katlešu stratigrāfiskos 

horizontus. Komplekss iegulst zem kvartāra nogulumiem. Launkalnes ciemu ar 

dzeramās kvalitātes pazemes ūdeni nodrošina divi ūdensapgādes urbumi no Pļaviņu 

ūdens horizonta (kods 75), Silvas ciemu divi ūdensapgādes urbumi no Gaujas 

horizonta (kods 78). Pazemes ūdeņu ekspluatācija ļauj apgādāt (lokāla un centralizēta 

ūdensapgāde) objektus ar ūdens patēriņu līdz 0,5 –1,5 tūkst. m3/dienn. Satiskā līmeņa 

dziļums 3,5 – 25,0 m, retāk dziļāk. Urbumu īpatnējais debits 0,4 –1,6 l/sek. Galvenie 

trūkumi: nevienmērīga iežu piesātinātība, paaugstināts dzelzs saturs ūdenī, augsta 

ūdens cietība.  

Lauku viensētās ar nelielu ūdens patēriņu, iedzīvotāji pārsvarā izmanto kvartāra 

nogulumu gruntsūdeņus. Ūdens patēriņš 0,1 – 0,5 m
3  / dienn., statiskā līmeņa dziļums 

0,5 – 5,0 m, retāk dziļāk.  

Galvenais trūkums ir zemais ūdens saturs iežos, kā arī viegli piesārņojams 

cilvēka darbības rezultātā. 

Virszemes ūdeņi - visi iekšzemes ūdeņi, izņemot gruntsūdeņus; pārejas ūdeņi un 

piekrastes ūdeņi, bet attiecībā uz ķīmisko kvalitāti – arī teritoriālie ūdeņi. 

Launkalnes  pagasta teritorija ietilpst Vidusgaujas ieplakas upju hidroloģiskajā 

rajonā. 

Nokrišņu daudzums te ir vidēji 665 mm gadā, notece 221 mm (33% no nokrišņu 

daudzuma) un iztvaikošana 444 mm (67% no nokrišņu daudzuma). Šādas noteces un 

iztvaikošanas attiecība atbilst Latvijas vidējiem rādītājiem. Upju tīkla blīvums 600 

m/km
2
 (Pastors A., 1995). Vidējais gada noteces modulis šajā teritorijā ir 8 – 9 litri 

sekundē no 1km2
, augstienēs 9 – 11 (Glazačeva I., 1984). 

Teritorija ietilpst Gaujas upes kreisā krasta pieteku Vijas, Abula, Palsas baseinā.  

Sākoties Vidzemes centrālajā augstienē, Rauzas un Palsas izteku augstumi ir ap 

200 m v. j. l. Abula un Vijas iztekas ir nedaudz zemākas 160 –140 m v. j. l, lai gan 

Abula kreisā krasta pieteku augstumi arī tuvojas 200 m atzīmei. Ieteku augstumi Gaujā 

Palsai ir 70 m, Vijai 42 m, Abulam 31m v. j. l. 

Upju slīpumi ir samērā labi. Atsevišķām mazākajām upēm slīpumi svārstās no 8 – 11 

m/km robežās. Abula kreisā krasta pietekām tie vietām pārsniedz 10m uz kilometru. 

Mazāki slīpumi ir upēm Vidusgaujas ieplakas centrālajā daļā Palsas un Rauzas upju 

baseinos, kur tie parasti ir ap 2 – 2,5 m/km. 
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Pamatojoties uz 2001.gada 15.marta likumu “Par piesārņojumu” un 2002. gada 

12.marta MK noteikumiem Nr.118 “ Ņoteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti”, kuros noteiktas prasības un izstrādāta Rīcības programma prioritāro zivju 

ūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kvalitātes nodrošināšanai, pagasta teritorijā 

plūstošās upes Šepka, Rauza un Vija ir noteiktas par prioritāro zivju ūdeņiem: Šepka, 

Rauza – lašveidīgo zivju ūdeņi, Vija – karpveidīgo zivju ūdeņi. 

  

Launkalnes pagasta upju saraksts un to aizsargjoslas abos krastos. 

         8. tabula 

Nr. p. 

k. 

Upes nosaukums Aizsargjosla 

metros 

Upes 

garums 

km 

1. Abuls – Gaujas kr. krasta 

pieteka 

100 52 

2. Rauza – Vecpalsas kr. kr. 

pieteka 

100 41 

3. Vija  - Gaujas kr. kr. pieteka 100 62 

4. Dranda – Abula kr. kr. pieteka 50 11 

5. Kamalda – Vijas kr. kr. pieteka 50 18 

6. Kļavaisa – Palsas kr. kr. pieteka 50 20 

7. Lipsa – Šepkas kr. kr. pieteka 50 16 

8. Lazdu grava – strauts, Abula kr. 

kr. pieteka 

10  

9. Ludze – Šepkas lab. kr. pieteka 10  

10. Puju strauts – Abula lab. kr. 

pieteka 

10  

11. Ruņģu strauts – Rauzas kr. kr. 

pieteka 

10  

12. Palsa (līdz Jaunpalsai) 100 68 

13. Šepka 50 24 

14. Cērtene 10 8 

Pagasta teritorijā darbojas  viena mazā hidroelektrostacija Jeiskas HES uz Rauzas 

upes. Šeit ir izveidota mākslīgā ūdenskrātuve.  Tā tika atjaunota 1996. gadā, jauda – 

18 kW.  

Ezeri. 

Launkalnes pagasta teritorija ir bagāta ar daudziem ezriem. Pēc lieluma ir gan 

samērā lieli, kā Lizdoles ezers – 53,9 ha ar vidējo dziļumu 4,4 m, Niedrājs – 17,7 ha, 

Spicieris –16 ha, gan mazi ezeriņi. 
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Lizdoles ezeram sateces baseins ir 2,4 km, hidroloģiskai baseins Rauza – Palsa. 

Vidējais dziļums – 4,4 m, maksimālais – 9,9 m, iztek Mūsiņupīte. Ezerā ir 1 sala.  

Juridiskais statuss – publisks. 

 Ezers ir iecienīta atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem gan iebraucējiem. 

Šeit atrodas sporta un atpūtas bāze “Silmači”, ir laba pludmale, sporta komplekss.  

Niedrājs atrodas pagasta Z daļā, netālu no Pārkalnēm un ap 5 km uz ZA no 

Smiltenes centra. Ezera spoguļa laukuma platība – 17,7 ha. Vidējais dziļums 4,0 m, 

maksimālais – 8,8 m.   Niedrāja Z un D krastos izveidotas peldvietas, jo krasti te ir 

smilšaini. Z pusē lēzenais krasts strauji pāriet stāvā stipri paugurotā reljefā. Turpretim 

DR un A krasti ir lēzeni un purvaini. Arī krasti te ir staigni un vietām šūpojas. Ezeram 

ir izrakts kanāls, kas to savieno ar Mellūzi. Tas zināmā mērā ietekmē ūdens apmaiņu 

un līmeni. 

Spicieris – meža ezers ar dūņainu gultni (16 ha, Kavacs J., 1993. g.), kam cauri 

tek Kamaldiņa. Ezers atrodas subglaciālajā iegultnē un tam ir izstiepta, izliekta forma 

no DR uz ZA. Tā garums ir ap 1,5 km, bet platums tikai kādi 200 m. Ezera R un A 

krasti ir diezgan stāvi, no kuriem iztek vairāki spēcīgi avoti. Tie izplūst no pacēluma 

piekājes un veido strautus, kuri bagātina ezeru ar ūdeņiem. No ezera iztek strauts uz 

Viju. 

Spiciera ezeru iecienījuši makšķernieki, bet peldvietas nav izveidotas. Šeit 

jūtama dabas neskartība, pat mežonība (U. Klepers, 2000. g.). 

Mellūzis – 1,1 ha savienots ar Salaini – 2,7 ha (Kavacs J., 1993. g.) un 

Niedrāju. Gan Mellūzis, gan Salainis ir tipiski meža ezeriņi ar staigniem un 

purvainiem krastiem. Tikai Salaiņa R krasts ir sauss un labi pieejams.  Starp abiem 

šiem ezeriņiem atrodas pavisam neliels purva ezeriņš – Niedrītis. Salainis savienots 

vēl ar diviem ezeriem – Bezdibeni un kādu ezeriņu bez nosaukuma. 

Bezdibenis < 1 ha, savienots ar Zummeru. Tā krasti ir staigni un purvaini, 

tikai ezera A krasts ir sauss un piekļūšanai vispateicīgākais. Tālāk uz Z, netālu no 

Pārkalnu torņa atrodas neliels meža ezeriņš ar purvainiem krastiem – Bābenis. 

Pagasta teritorijas DR daļā netālu no bijušās Mežoles skolas atrodas 

subglaciālajās iegūtnēs veidojušies Ilziņu ezeri. Tie ir pavisam 4. 

 Slapjuma kalna pakājē atrodas Papalša ezers -  2,9 ha. To ieskauj meži. 

Uzskata, ka no Papalša ezera iztek Palsa.  

Ķežu ezers 8,9 ha, atrodas ceļa Runģi – Mežoles skola malā. Ezers vietām 

staigniem, purvainiem krastiem, ieskauts mežu ielokā.    
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Runģu, Auna, Bācītes ezeri atrodas netālu viens no otra, ap 6 km no 

Launkalnes ciema,  pie Runģu un Prāmnieku mājām. 

Slepkavu ezers 1,4 ha  – 9,5 km uz DA no Launkalnes, uz robežas ar Cēsu 

rajonu. Ezers purvainiem krastiem, mežu ieskauts, vasarā bagātīgi zied baltās 

ūdensrozes. Ezeru iecienījuši makšķernieki 

 

Ezeri un to aizsargjoslas Launkalnes pagastā.    
     9. tabula 

Nr. 

P. k. 

Ezera nosaukums Platība ha Aizsargjosla 

m 

Apsaimniekotājs 

 

1. Lizdoles 53,9 100 Pašvaldība 

2. Niedrājs 19,2 50 VAS Latvijas meži 
3. Spicieris 17,7 50 VAS Latvijas meži 
4. Auna ezers 1,3 10  

5. Bācītes ezers 1,6 10  

6. Bezdibenis <1,0 10  

7. Jeiskas dz. ezers 7,3 10 Inga Ērgle 

8. Ķežu ezers 8,9 10 Gints Raiskums 

9. Krievu purva ezers <1,0 10  

10. Mellūzis 1,1 10  

11. Papalsis 2,9 10  

12. Ruņģu ezers 3,9 10  

13. Salainis 2,7 10  

14. Slepkavu ezers 1,4 10  

15. Velkas ezers <1,0 10  

16. Launkalnes 

ūdenskr. 
4,4 10  

17. Ezers bez 

nosaukuma 

1,9 10  

18. Ezers bez 

nosaukuma 

1,5 10  

       

Ezeros notiek tikai individuāla zveja. Visvairāk tiek zvejotas līdakas, plauži, 

asari, līņi, raudas, pliči, ālanti.  

  Pēdējos gados zemju īpašnieki ir izveidojuši samērā daudz jaunus dīķus. Tie pēc 

aizņemtās platības ir nelieli, un pārsvarā veidoti ar mērķi uzlabot ainavu. 2005. gadā 

SIA “Abuliņi” izveidots dīķis rekreācijai ar platību - 6,0 ha.   

Ūdenstilpju un ūdensteču piesārņošana  ir samazinājusies, jo daudzas fermas un 

citi lauksaimniecības objekti, kas atradās piekrastes joslās ir vai nu likvidēti vai stāv 

tukši, vai darbojas daļēji. Nopietna problēma ir bebru skaita pieaugums, jo to būvētie 

aizsprosti upēs, caurtecēs un novadgrāvjos ne tikai appludina mežus un 

lauksaimniecības zemes, bet arī kavē zivju migrāciju ezeros un upēs. 
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Priekšnoteikumi un nosacījumi teritorijas izmantošanā: 
Virszemes ūdeņi ir nozīmīgs faktors bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības 

saglabāšanā: 

 Piesaistot vides aizsardzības fonda un citus pašvaldībām pieejamos līdzekļus, 

izstrādāt ezeriem apsaimniekošanas plānus. 

 Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu grāvjos upēs un ezeros. 

 Slēgtu kūtsmēslu krātuvju ierīkošana, lai novērstu gruntsūdens un virszemes 

ūdeņu piesārņošanu ( SIA ”Sprīdītis” cūkkopības komplekss). 

 Sakārtot ūdeņu piekrastes zonas, lai izmantotu tūrismam un rekreācijai.  

 

2.7. Ainavas un vides daudzveidība. 
    Ainava ir gan fizioģeogrāfisks komplekss, gan vēsturiski pārmantotu tradīciju, 

paražu un estētisko īpašību kopums, kultūras mantojums, kuram piemīt noteikta 

struktūra un funkcijas. Tā liecina par vēsturiskajām un mūsdienu attiecībām starp 

cilvēku un vidi. (Latvijas vides aizsardzības politikas plāns). 

Launkalnes pagasts nav ietverts valsts nozīmes aizsargājamo ainavu apvidū. Pagasts 

atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē. Teritorijai raksturīgas 

neviendabīgas, skaistas un iespaidīgas vizuālo ainavu panorāmas. 

To izmērus un formu nosaka pauguru un starp tiem esošo, bieži pārpurvoto ieplaku 

mija. 

       Pagastā ir daudzveidīga mežu ainava.  Meži galvenokārt aizņem pagasta D un A 

daļu – Launkalnes lielmežs. 

       Augstākais punkts ir Slapjuma kalns 247 m virs jūras līmeņa, atrodas uz Cēsu -  

Valkas rajonu robežas. 

      Pagasta teritorijā atrodas daudz ezeru, kuru kopējā platība ir120,3 ha, tai skaitā 13 

ezeri, kuri lielāki par 1 ha. Pie Lizdoles ezera izveidots Lizdoles dabas ainavu liegums.  

 Launkalnes pagasta teritorijā atrodas 10 purvi, 23 kalni un pakalni, 2 gravas. 

Purvu kopplatība 489 ha, no kuriem lielākais ir Baltais purvs 163,2 ha, Apiņu purvs 

161,6 ha, Krievu purvs 125,9 ha. 

 

Pagasta teritorijā sastopamās ainavu grupas ir: 
 mozaīkveida pauguru un paugurgrēdu ainavas –  mežāru morēnas  

 pauguraine, mežainā fluvioglaciālo pauguru un paugurgrēdu  
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          ainava;  

 līdzenuma ainavas – smilšaino līdzenumu mežaine (samērā neliela  

          terit.); 

 unikālas ainavas – ezeru ainavas, mitrzemju ainavas, purvaines. 

 

Pagaidām pagastā nav veikta pilnīga ainavu inventarizācija. Ainavu 

aprakstīšana un novērtēšana ir veikta  sabiedrībai nozīmīgajās meža teritorijās, kas  

atrodas pagasta Z daļā (Uldis Klepers 2000. g.) Pārējās pagasta teritorijas ainavu 

novērtēšana veikta pēc pagasta speciālistu subjektīvā skatījuma. 

Pauguraine. 

Piepilsētas (Smiltenes tuvumā, pie Silvas) mežu teritorija ir salīdzinoši ļoti 

pauguraina. Šeit pauguru relatīvais augstums sasniedz 30 m, bet absolūtais augstums 

pat 140 metrus (pie Pārkalņu mājām). Braucot ar velosipēdu vai dodoties kājām, no 

celiņiem paveras plaša vizuāla telpa uz pauguriem un ielejām, plaša skatu 

perspektīvas, jo priežu slaidie stumbri un augstie vainagi ļauj labi pārredzēt teritoriju. 

Sevišķi skaistas ainavas veido egļu grupas gan ielejās, gan arī pauguru nogāzēs, 

tādējādi “pārraujot” monotono priežu stumbru ainavu. 

Īpaši savdabīgu ainavas skaistumu un harmoniju var izvērtēt saulainā laikā, kad 

priedes met caurspīdīgu ēnu, tādējādi veidojot nelielus gaismas un ēnas laukumus. 

Labu akcentu dod arī lielas ķērpju platības pauguru nogāzēs, veidojot zemsedzes 

laukumus krāsainākus un interesantākus.(G. Eglīte, 1999.) 

Mežos ir veiktas ainavu kopšanas cirtes. A/s ” Ļatvijas Valsts meži” 

Austrumvidzemes mežsaimniecības Smiltenes apkārtnes mežu apsaimniekošanas 

plānā paredzēts arī turpmāk veikt kopšanas cirtes mežos pie Silvas. 

Tieši šajā teritorijā ziemās tiek izveidota slēpošanas trase. Daudzveidīgā reljefa 

dēļ šo teritoriju iecienījuši orientieristi. Te tiek rīkotas daudzas sacensības, pat 

republikas mērogā. Pieļaujams šajā teritorijā būtu velotūrisms un kājnieku tūrisms. 

 

Kultūrvēsturiskā ainava. 
Pārkalnes. 

Pauguraines teritorijā atrodas arī kultūrvēsturiskā zona pie Pārkalnu mājām. 

Šajā vietā ir arī augstākais pauguraines punkts, kuŗā uzstādīts ugunsdzēsēju tornis, no 
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kura paveras skats uz plašu teritoriju. Kalna augstums sasniedz 140,8 m virs jūras 

līmeņa. Pārkalnu pauguri ļoti iecienīti slēpotāju vidū.  

Savukārt ugunsdzēsēju tornim, kas atrodas pļaviņā, varētu rast pielietojumu kā 

skatu tornim, kurā par minimālu samaksu varētu kāpt tūristi. 

Tornis atrodas pļaviņā, ko ietver egļu, bērzu, priežu audzes. Šeit ir raksturīga 
Vidzemes veģetācija: dzelzenes, pīpenes, madaras, 
ceļtekas, zirgāboliņš u.c. Caur stigu vērojams skats uz 
Bābeņa ezeriņa aizaugušo daļu. Kultūrvēsturiskās 
zonas nozīmīgākie objekti ir Pārkalnes naudas akmens 
un nelielais Bābeņa ezeriņš ieplakā (U. Klepers). 

Pārkalnes naudas akmens varētu būt interesants 
apskates objekts ne tikai ar saviem lielajiem izmēriem, 
bet arī leģendām par to. Virs zemes ir tikai akmens 
virsējā plakne. Tās izmēri ir 6,0 x 5,0 m. Virsmas 
lielums ir ~ 25 m

2
, bet augstums no 2 m. Ainavu ar 

akmeni papildina netālu esošais ezeriņš, kurš daļēji 
aizaudzis, taču ar savu nepieejamību   rada   
noslēpumainu  sajūtu.   Apkārt ezeriņam  ir  samērā   

1. attēls,  “Pārkalnes” naudas akmens,   J.Dinga                                

liela bioloģiskā daudzveidība zemsedzē. Kā akcents ezerā aug ūdensrozes. Taču 
ezeriņa apkārtne prasa sakopšanas darbus. Jāatsedz skatu līnija uz ezeriņu no vietām, 
kur apmeklētājs varētu piekļūt ezera pārpurvotajai daļai, kā arī vietā, kur ezera 
neaizaugusī daļa ir tuvāk krastam.  

Pie kultūrvēsturiskām ainavām varētu pieskaitīt atsevišķas pagasta teritorijā 

esošās viensētas, kas saglabājušas vēsturiskās un etnoloģiskās vērtības.  

Viena no tādām ir Lejas Kleperi, kas atrodas uz D no pagasta centra, pie Cēsu 

rajona robežas, mežu ieskautā paugurainā, teritorijā. Māja celta 1880. gadā, guļbūvē. Ir 

saglabājusies vecā rija. Māja atrodas kalnā,  vecu koku ieskauta, uz to ved līkumots 

lauku ceļš. Mājas Z galā aug savdabīgs, vecs osis – 7,21 m resns, kam 1 m augstumā 

atdalās 2 stumbri. 

Lejup no mājām taciņa ved uz pirtiņu, kas atrodas dīķa krastā, aiz kura savukārt 

sākas mežs.   

Vērtējot ainavu Lejas Kleperos redzam tās daudzveidību. Tā izpaužas gan 

mozaīkveida  ainavā ar zemes lietojuma veidu miju, gan dabas apstākļu daudzveidībā, 

gan arī augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā.  
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                                                     2. attēls,  Mozaīkveida ainava,U. Klepers                                              

Šajā teritorijā sastopamas samērā retas augu sugas: naktsvijoles, dzegužpuķes, 
baltās ūdensrozes, zalktenes, mugurenes u.c.    

 

      3. attēls, Pirts dīķis meža ielokā Lejas Kleperos.  U. Klepers.                   

 

Pie kultūrvēturiskām ainavām pieskaitāmas teritorijas pie Pīkaņu Skansts kalna 

– pilskalna. Tas atrodas kalnainā apvidū, Palsa upes augštecē, kur ir vairāki ezeri. 

Pilskalns atrodas upes ielejas R krastā, no šīs puses uz seno nocietinājumu ļoti 

gleznainas mozaīkveida  ainavas.                          
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Purvaine. 

 

        4. attēls, Purvaine, U. Klepers.                                               

Niedrāja purvs tika izdalīts, kā purvaines ainava. Jo uz A no Niedrāja - samērā 

sausā teritorija pamazām pāriet mitrākā. Šeit veidojas interesantas ainavas. Šajā 

teritorijā starp lielākiem pauguriem izveidojies augstais purvs.     

  Tas ir sauss ar tipisku augstā purva veģetāciju – nelielas priedītes, zilenes, 

vaivariņi, brūklenāji, dzērvenāji, sfagni un citu sugu sūnas. 

Pārējas purvs izveidojies stipri mitrākā ieplakā, kurā arī tagad vērojama ūdens 

stāvēšana. Šeit aug grīšļi, spilves sfagni. Ieplaku ieskauj egles, bērziņi, priedītes, 

kadiķi, brūklenāji, dažādu sugu sūnas. 

Skatu līnijas no ceļa paver intīmas un mazas vizuālās telpas abpus ceļam uz 

vienu un otru purvu. 

Gar purviem varētu izveidot mācību takas, no kurām pavērtos interesantas skatu 

līnijas uz purviem. Takas vajadzētu veidot no Niedrāja ezera puses, tādējādi 

atvieglojot piekļūšanu purviem.  

Spiciera ezera apkārtne. 

Spiciera ezers ir izvietojies šaurā, garā ieplakā ar diezgan stāvām nogāzēm. 

Ezeram no D ietek strautiņš, kam apkārt bagātīga mitro vietu veģetācija. A nogāze – 

pārsvarā lēzena (izņemot DR stūri) apaugusi ar dažāda vecuma un tipu audzes – 

birztalas mijas ar priežu audzēm, kas savukārt pāriet egļu biežņā. Gar pašu ezera malu 

aug melnalkšņi, baltalkšņi un ievas. Gar šo krastu notiek arī lielākā makšķernieku 

kustība – ik pa gabaliņam ir izveidotas makšķernieku laipas, no kurienes var pavērot 



 39 

ainavu ar iespaidīgo pretējā krasta apveidu. Vietām audzes ir paretinātas, kas rada 

telpas izjūtu. 

Ezera D gals ir ieplakas turpinājis ar stāvkrastiem A un R pusē. Tikai – 10 m no 

ezera platā joslā šeit ir purvainas ar mežu klātas platības, kurām D cauri tek strauts. 

Ezera krastos vērojamas bebru darbības pēdas. No bioloģiskās daudzveidības 

viedokļa – brīnišķīga ainava. 

Bez jau aprakstītā ezera ainavām, pagasta teritorijā ir vēl diezgan daudz tikpat 

vizuāli skaistu, bioloģiskās daudzveidības ziņā bagātu ainavu. 

Šādas teritorijas ir pie Lizdoles ezera – 3,5 km DR no Launkalnes. 

Veļu grava – netālu no Launkalnes ciema, īpašumā “Veļukalns”. Šeit ir 

izveidota dabas taka ar skatu laukumiņiem no kuriem paveras brīnišķīgas ainavas.   

Silvas dendrārijs – atrodas autoceļa malā, apmēram 300 m pirms Silvas 

braucot virzienā no Launkalnes uz Smilteni. Priecē ar 300 koku un krūmu sugām, kas 

prasmīgi izvietotas grupās (autori K. Barons un R. Cinovskis). Parka ainavā iekļauti 

mākslīgi izveidoti dīķi.    

    

5. attēls, Silvas dendrārijs. Ā. Ozere                          

 Ainavas un ainavas  elementi : 

 Liela, veca meža masīva ainavas, kurās dominē egles, priedes, bērzi. 

 Lineārie ainavu elementi: meža ceļi, novadgrāvji un stigas. 

 Ezeraines: atklātas ūdens virsmas, veģetācijas unikalitāte (īpaši pie mežezeriem).   

 Mežu ainavas, kurās kā atsevišķi ainavas elementi parādās viensētas ar apkārt 

esošām lauksaimniecības zemēm vai meža laucēm. 

 Pauguraines: gan plaša vizuāla telpa, pauguri mijas ar ielejām, gan skati, ko 

ierobežo reljefa formas un meži. 
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 Purvaines: augu dažādība (pundurkociņi dažādu sugu sūnas, brūklenāji, zilenes, 

purva rasene u. c.), purvu ezeriņi. 

Unikalitāte: 

 Kultūrvēsturiskās ainavas: pilskalns - Pīkaņu Skansts kalns, senas viensētas, 

senkapi, kulta vietas;  

 Liela bioloģiskā daudzveidība – Mežoles kompleksais liegums, Veļu grava; 

 Silvas dendrārijs. 

 Ainavas degradējošie faktori: 

 Notiek mežu apsaimniekošana – izciršana, bieži neņemot vērā ainavisko un 

bioloģisko daudzveidību. 

 Izcirtumi aizaug ar mazvērtīgajiem krūmiem, zaudējot bioloģisko daudzveidību. 

 Lieljaudas meža tehnika, kas  iznīcina zemsedzi un sabojā meža ceļus. 

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas pamazām aizaug ar krūmiem. 

 Pamestas, pussagruvušas ražošanas ēkas. 

 Aizauguši meliorācijas grāvji, nekoptas ceļmalas. 

 
6. attēls, Meliorēto lauksaimniecības zemju aizaugšana sākas no grāvjiem (“Cimdiņi”). 
 Ā. Ozere   

Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, meža ainavā norisinās lielas 

pārvērtības. Mežu izciršana un kokmateriālu izvešana noved pie meža ainavas 

ekoloģiskās un vizuālās degradācijas. Plānojot meža izstrādi nepieciešams ņemt vērā 

meža ainavas lielo vizuālo un ekoloģisko nozīmi. Vēlams saglabāt mežaudzes gar 

lielajiem autoceļiem, tūrisma maršrutiem, skatu vietām, upēm un ezeriem. Aktuāls 

jautājums, izvedot kokmateriālus, ir meža ceļu saglabāšana, jo to degradācijas 

rezultātā meža ainava zaudē savu pievilcību kā tūrisma resurss.  

Apmežojot kailcirsmas un vēlāk tās kopjot, jādomā par konkrētā nogabala 

dizainu.  
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Priekšlikumi ainavu aizsardzībā un izmantošanā: 

 Veikt ainavu inventarizāciju (ainavas vērtīgāko elementu novērtēšana un 

dokumentācija tālākai aizsardzības un apsaimniekošanas veida noteikšanai) un 

noteikt ainaviski augstvērtīgām teritorijām noteiktu aizsardzības statusu vai 

zemes lietojumu veidu. 

 Saglabāt vērtīgas ainavas, nemainot zemes izmantošanas mērķi. 

 Cilvēka veidotās ainavās – parkos, apstādījumos, viensētās, alejās regulēt 

ainavu izmantošanu, nodrošināt mērķtiecīgu kopšanu un ainavu veidošanu. 

 Nojaukt neizmantotās bijušās kopsaimniecības fermas un citas ražošanas ēkas. 
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3. Iedzīvotāji un apdzīvojums struktūra. 
  

 3.1. Iedzīvotāji. 
Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2006. g. ir 1314 Tas ir apmēram 3,8% no 

rajona kopējā iedzīvotāju skaita. Iedzīvotāju blīvums ir 6,0 cilv./km2
. 

Pēc nacionālā sastāva 90,9% no pagastā dzīvojošiem ir latvieši. Darbaspējīgo 

iedzīvotāju skaits pagastā ir 775 (uz 01.01.2005.), tas ir 59,3% no iedzīvotāju 

kopskaita (rajonā 55%). 

Reģistrēto bezdarbnieku skaits pagastā uz 01.01.2006. g. bija 30, tas ir 3,9% no 

darbaspējīgo iedzīvotāju skaita. Bezdarbnieku skaits pēdējo gadu laikā īpaši nemainās.  

Pensionāru skaits pagastā ir 282 (uz 01.01. 2006.), grupas invalīdi 50 (no 0 – 

pensijas vecuma, bērnu un jauniešu skaits 283 (01.01.2006.) 

Pēdējos sešos gados pagastā ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums, tas ir 

mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu.  

No 1999. g. līdz 2005. g. ieskaitot, pagastā dzimuši 62 cilvēki, miruši 108 

cilvēki.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      7. attēls 

Analizējot iedzīvotāju mehānisko kustību pēdējos piecos gados, kopsummā, 

redzam, ka pagastā piedeklarējušies 306 iedzīvotāji, bet aizdeklarējušies 243 

iedzīvotāji.     

Prognozes liecina, ka pagasta iedzīvotāju dabiskais pieaugums tomēr varētu 

palielināties. 

Pagastā, tāpat, kā visā republikā, vērojama darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm. 

Attīstoties uzņēmējdarbībai  pagastā pieaug nodrošinājums ar darbu, kas nav 
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mazsvarīgs faktors, lai iedzīvotāji nemainītu dzīves vietu, un to skaits  varētu pat 

palielināties.     

 

3.2. Apdzīvojuma struktūra.  
Launkalnes pagasta iedzīvotāji dzīvo ciemos Silvā, Launkalnē, Saltupos, kā arī lauku 

viensētās.           

Iedzīvotāju skaits (uz 2006. g. 1. janvāri): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8. attēls 

     Pagasta teritorijā ārpus ciemiem vairāk apdzīvotākās vietas ir – Mežmuiža, 

Rauziņa, Krūklants, Eķītes, Kainaiži, Vārniņas, Liedulieši. 

 

Launkalnes  ciems.  

 
Kopsaimniecības pastāvēšanas laikā apdzīvotā vieta Launkalne tika izveidota kā 

lauku ciemats, tajā atrodas daudzdzīvokļu un viendzīvokļu mājas ar kopējo 

komunikāciju tīklu, kurš uz doto brīdi ir daļēji nolietojies. Launkalnē atrodas pagasta 

padome un bibliotēka, sakaru nodaļa, veikals, kā arī tautas nams. 1990. gadā aunkalnē 

tika uzcelta skola – pirmsskolas mācību iestāde. Skolā bērni mācās līdz sestajai klasei. 

Pirmsskolas grupiņas apmeklē arī bērni no Smiltenes pilsētas. 

 

Silvas ciems. 

Silvas ciems atrodas netālu no Launkalnes pagasta robežas ar Smiltenes pilsētu, 

un atrodas Smiltenes urbānajā teritorijā. Tas izveidojies kā apdzīvota vieta mežā. 

Silvas ciematu sadala transporta maģistrāle uz Smilteni. 
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Silvā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo komunikāciju tīklu. Šī 

ciema ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtas, nākotnē tiek 

plānots savienot ar Smiltenes pilsētas komunikācijām, programmas (800 + ) ietvaros. 

         Ciemā ir divi veikali, kafejnīca. Šeit atrodas VAS  “Latvijas valsts meži” 

Austrumvidzemes mežsaimniecība un Mežu pētīšanas stacijas Smiltenes informācijas 

centrs, kā arī Smiltenes  MRS, SIA “ROUGE”, SIA “Vots”  galdniecība, SIA “Aigas 

galdniecība”                                                                                                                                                 

 

Saltupu ciems. 

          Saltupu ciems ir izveidojies no dārzkopības sabiedrības “Saltupi”. Ciema statuss 

piešķirts 2003. gadā. Ciems atrodas Smiltenes pilsētas tuvumā. 

Šeit ir vienģimeņu māju un vasarnīcu apbūve. Ciemam nav kopējas ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas. Ūdens tiek iegūts no individuālajām akām. Notekūdeņi tiek 

novadīti izvedamās tvertnēs. Nākotnē ciema mājas jāpieslēdz kopējām komunikāciju 

sistēmām. 

Ciemu administratīvo robežu aprakstus sk. pielikumā. 
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4. Vides kvalitāte un aizsardzība.  
 

4.1. Gaisa aizsardzība. 
 Vides kvalitāte ir tāds vides stāvoklis, kas atbilst likuma „Par vides aizsardzību” 

noteiktām prasībām un ir pamats vides ilgspējībai. Vides kvalitāte ir priekšnosacījums 

cilvēka saimnieciskai darbībai, veselībai, atpūtai un biotopu pastāvēšanai, tā ir 

nacionālā vērtība un resurss, kas tuvākā laikā kļūs par reģiona attīstības faktoru. 

 Likuma „Par vides aizsardzību”(06.08.1991.) mērķis ir veicināt ilgspējīgu 

attīstību vides aizsardzības jomā, radot un nodrošinot efektīvu vides aizsardzības 

sistēmu.  

 Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai, ir 

noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, kas nosaka pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. 

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.286 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (02.07.2002.) 

nosaka nacionālās vides kvalitātes normatīvus attiecībā uz gaisa kvalitāti, kā arī uz 

gaisa piesārņojuma novērtēšanas kārtību un gaisa aizsardzības pasākumus, lai 

izvairītos no piesārņojuma kaitīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi, novērstu vai 

mazinātu to. 

 Ja netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi Valsts hidrometeoroloģijas 

pārvalde reizi piecos gados organizē gaisa kvalitātes novērtēšanu. 

 Pagasta teritorijā raksturīgas divas izmešu avotu grupas:  

- stacionāro avotu izmeši, (darbojas ar Valmieras RVP atļauju un maksā 

dabas resursu nodokli), 

- mobilo avotu izmeši (no autotransporta), kuri netiek uzskaitīti un  

pagasta teritorijā nopietnu piesārņojumu nesastāda, jo nav autotransporta 

koncentrācijas vietu. 

Tas izkliedēts pagasta teritorijā zemnieku saimniecībās, SIA un citos 

uzņēmumos. 

Būtiskākie stacionārie izmešu avoti ir lielākie kokapstrādes uzņēmumi, 

Launkalnes skolas katlu māja, dzīvojamās mājas Silvas un Launkalnes ciemos,  kas 

veido lielāko slāpekļa oksīda un oglekļa oksīda izmešu apjomu. Individuālajās 

apbūves teritorijās veidojas plaša nelielu punktveida piesārņojumu zona, kuras ietekme 

uz vidi atkarīga no apkurei izmantotā kurināmā. Nopietnu piesārņojumu atmosfērā tie 

nerada, jo māju apkurei pamatā tiek izmantota malka un apkures katlu jauda ir mazāka 

par 0,2 MW. Tāpēc šie izmeši netiek inventarizēti un uzskaitīti.  
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Launkalnes pagastam izdotajā izmešu atļaujā (skolas - bērnudārza katlumāja) 

norādītie pieļaujamie daudzumi nav pārsniegti, kas norāda par nebūtisku ietekmi uz 

vidi un cilvēku veselību. 

Lielākie kokapstrādes uzņēmumi pagasta teritorijā: 

- AS “Stora Enso Timber” (kokapstrāde, katlumāja) 

- SIA “Smiltene IMPEX” ( kokapstrāde, 

- SIA “Smiltenes MRS” (kokapstrāde, katlumājas, mehāniskie darbi), 

- SIA “ Vudlande”(kokapstrāde, katlumāja), 

- SIA ”Larus koks” (kokapstrāde, katlumāja) 

    Lielākajam kokapstrādes uzņēmumam Stora Enso Timber ir izsniegta atļauja  

“B” kategorijas piesārņojošai darbībai. 

2005. gadā uzņēmuma kopējais sadedzinātā kurināmā daudzums bija 25736 to 

(koksnes mizas) un gaisā ievadītas sekojoša piesārņojošas vielas un to savienojumi: 

- Slāpekļa dioksīds – 5,4044 to/gadā; 

- oglekļa oksīds - 204,9314 to/gadā; 

- izkliedētās cietās daļiņas - 77,211 to/gadā. 

Bez tam dīzeļdegvielas tvaiki –  0,0025 to/gadā (DUS uzpildes pistole, elpošanas 

vārsts). 

Izplūdes gāzes tiek attīrītas gaisa attīrīšanas iekārtās GAI, un to emisija gaisā 

nepārsniedz emisiju limitu. 

2005. gadā maksimāli pieļaujamo izmešu normatīvi pagasta uzņēmumos  

netika pārsniegti. 

 

4.2. Ūdens kvalitāte. 
Ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu Launkalnes un Silvas ciemos organizē 

un vada pagasta pašvaldība, kā arī atbild par sekojošu ūdenssaimniecības jautājumu 

risināšanu savā teritorijā: 

   ūdens lietošanas atļauju (limitu) saņemšanu, 

   ikdienas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, 

   urbumu un piegādes tīklu uzturēšanu, 

 ūdens kvalitātes un regulāru kvalitātes pārbaužu nodrošināšanu, 

 ūdenstilpju aizsardzību, 

 virsūdeņu savākšanu un novadīšanu, 

   ūdens patēriņa tarifu noteikšanu un iemaksu iekasēšanu,  
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 notekūdeņu attīrīšanu un attīrīšanas iekārtu uzturēšanu.   

Launkalnes pagastā apzinātas 25 artēziskās akas, no kurām 17 tiek izmantotas 

dažādu objektu ūdens apgādei.       10. tabula 

Urbuma 

identifikācijas 
numurs* 

 

Adrese, īpašnieks 

P500653 Artēziskā aka, DUS - 38 

P500703 Artēziskā aka, “Silmačos”, atpūtas bāze 

P500490 Artēziskā aka ”Eķītes” 

P500808 Ūdensapgādes urbums A/S Stora Enso Timber 
P500113 Artēziskā aka, “Mežāres” 

P500812 Ūdensapgādes urbums “Mežāres” 

P500509 Artēziskā aka Nr. 1 Launkalnes pag. padome 

P500510 Artēziskā aka Nr. 2 Launkalnes pag. padome 

P500760 Artēziskā aka Nr. 3 Silvas c. Launkalnes pag. padome 

P500761 Artēziskā aka Nr. 4 Silvas c. – rezerves Launkalnes pag.  

P500709 Artēziskā aka kafejnīcai “Jautrais ods” 

P500007 Artēziskā aka, SIA “Smiltenes koks” 

P500654 Artēziskā aka, “Mežole” 

 -identifikācijas numurs Valsts ģeoloģijas dienesta datu bāzē 

 
 

Ekspluatācijā esošo artēzisko aku tehniskais stāvoklis kopumā ir labs. Labi  

uzturētas ir pagasta pārziņā esošās 2 artēziskās akas Launkalnes ciemā un 2 

artēziskās akas Silvas ciemā, Kainaižu fermas artēziskā aka, Eķīšu fermas aka, 

pansionāta “Daina” aka. Apmierinošā stāvoklī artēziskā aka “Mežāres” un 

ūdensapgādes urbums Mežāres”. 

Sliktā stāvoklī ir fermas “Krūklanti” artēziskā aka. Tas varētu atrisināties ar īpašnieku 

maiņu.  No trijām  artēziskajām akām ūdens patēriņš ir minimāls. 
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         11. tabula 

Nr.

p.k. 

Akas 

nosaukums 

Urbšanas 
gads 

Dziļum
s 

Horizonts Koordinātes  Piezīmes 

1. Ferma 

„Klētnieki” 

1962 91 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
020’36.3”; 

25
050’18.7” 

Neizmanto 

2. Ferma 

„Krūklanti” 

1965 100 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
018’48.9”; 

25
045’41.4” 

Izmanto 

3. Ferma 

„Kainaiži” 

1963 64 Salaspils 

ūdens hor. 
57

023’03.9”; 
25

055’35.8” 

Izmanto 

SIA 

“Abuliņi” 

4. Rīgas 5.vsk 
sporta nometne 

1980 80 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
022’07.6”; 

25
054’09.3” 

Neizmanto 

5. Smiltenes 7.CP 

Priede 

1976 75 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
023’28.0”; 

25
058’28” 

Neizmanto 

6. Mežoles 
mežniecība 

1983 65 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
021’48.3”;

l 

25
056’06.2” 

Izmanto 

7. Ferma 

„Liedulieši” 

1963 100 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
018’8”; 

25
050’28.2” 

Neizmanto 

8. Centrs 1962 100 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
019’34.8”; 

25
051’26.7” 

Tamponēta 

9. Centrs 

(Upesciems) 

1963 100 Pļaviņu 
ūdens hor. 

 Tamponēta 

10. Latbithim ēka 1988 115 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
018’17.4”; 

25
044’39.1” 

Izmanto 

11. Ferma „Ruņģi” 1965 115 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
017’41.4”; 

25
047’42.6” 

Neizmanto 

12. Pansionāts 
„Daina” 

 125 Pļaviņu 
ūdens hor. 

 Izmanto 

13. Launkalnes 

seperācijas 
nodaļa 

1965 100 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
020’23.0”; 

25
050’49.3” 

Neizmanto 

14. Ferma 

„Krūklanti” 

1962 111 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
018’48.1”; 

25
045’53.5” 

Neizmanto 

15. Mehāniskās 
darbnīcas 

1973 110 Pļaviņu 
ūdens hor. 

57
019’21.6”; 

25
050’49.7” 

Neizmanto 

16. Ferma 

„Mežciems” 

1965 59 Nenoteiktai

s ūdens hor. 
57

023’54”; 
26

001’16” 

Neizmanto 

 

Akas kuras netiek izmantotas, praktiski ir neapmierinošā stāvoklī. Galvenie 

trūkumi nenožogotas stingrā režīma sanitārās zonas, nenoslēgtas palīgēkas un urbumu 

šahtas. Šāda situācija ir Lieduliešos pie bijušās liellopu novietnes. Šādos objektos 

jāseko, lai urbumu atveres nepaliktu vaļā un līdz ar to nerastos iespēja piesārņot 

pazemes ūdeņus. Saimnieciskā darbība šajās teritorijās netiek veikta. 
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 Dzeramā ūdens atbilstību normatīviem, no Launkalnes pagasta ūdensapgādes 

sistēmām, nosaka Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”  Valmieras filiāles 

testēšanas laboratorija, saskaņā ar kontroles grafiku. 

 Tā kā Launkalnes ciemā dzeramajam ūdenim dzelzs koncentrācija sasniedz 3,26 

– 4,67 mg/l un Silvas ciemā pa centralizētu ūdensapgādes sistēmu piegādātajam 

dzeramajam ūdenim dzelzs koncentrācija sasniedz 1,81 – 2,28 mg/l, Veselības 

ministrija ir noteikusi Launkalnes pagastam uz 3 gadiem īpašu normu dzelzs saturam 

dzeramajā ūdenī. Launkalnes ciemā tas ir – 4,7 mg/l, PVO vadlīniju ieteikumi netiek 

ievēroti patērētāju grupām ar vidējo ķermeņa masu līdz 40 kg. 

Silvas ciemā īpašu normu dzeramā ūdens dzelzs saturam – 2,3 mg/l, PVO 

vadlīniju ieteikumi netiek ievēroti patērētāju grupām ar vidējo ķermeņa masu līdz 20 

kg. 

Apzinoties dzeramā ūdens neatbilstību noteikumiem un to, ka ģeogrāfiskajā 

teritorijā nav iespējams nodrošināt citu dzeramā ūdens piegādes veidu, pašvaldība ir 

izstrādājusi projektu par lokālo atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu Launkalnes ciemā. 

Silvas ciems plānots pieslēgt Smiltenes pilsētas ūdens apgādes sistēmai projekta 800+ 

ietvaros. 

Pašvaldība nodrošina ūdensapgādes monitoringa programmu atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un kvalitātes 

prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosacījumiem. 

 Launkalnes ciemā dzeramo ūdeni iegūst no Pļaviņu (D3pl+slp) ūdens horizonta. 

Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 83,0 – 107,0 m dziļumā (pēc urbumu 

pases datiem). Tiek izmantoti divi artēziskie urbumi. Katrs urbums strādā 24 st. divas 

nedēļas, tad automātiski pārslēdz uz otru urbumu. Ekspluatācijas  urbuma Nr.1 izbūves 

gads – 1991., dziļums 107 m, debits -  2,0 l/sek, sūkņa marka santeko, jauda – 4 l/sek. 

Urbuma Nr. 2 Dziļums 91 m, debits 2,0 l/sek., sūkņa marka 4ECU4 jauda 6 - 2 m3/st. 

Atļautais ūdens daudzums 20,82 m3/dnn, gadā 7600 m
3
.  

Silvas ciema ūdensapgādei izmanto 1 ūdensapgādes urbumu, (otrs ir rezerves)  kas 

pieder pašvaldībai. Ūdens tiek iegūts no Gaujas – Amatas (D3gj) ūdens horizonta. 

Urbums ierīkots 1956. gadā.  Akas dziļums 52 m, debits 5 l/sek., akā izmantotā sūkņa 

marka Santeko, ražība 4 l/sek. Atļautais pazemes ūdens ieguves daudzums 63,56 

m
3
/dnn. 

1x mēnesī tiek veikta ūdens ieguves instrumentālā uzskaite katrā urbumā.  
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Pašvaldībai  piederošajiem ūdensapgādes urbumiem ir aprēķinātas aizsargjoslas, tās ir 

nožogotas, sakoptas, saimnieciskā darbība tajās nenotiek. 

Lauku viensētās un Saltupu ciemā, iedzīvotāji izmanto ūdeni no individuālajām 

grodu akām. Ūdens kvalitāte atkarīga no aku novietojuma attiecībā pret viensētu 

lokālajiem piesārņojuma avotiem, kā arī no aku sanitāri higieniskā stāvokļa. Daļa 

Saltupu un Silvas ciemu iedzīvotāju pārtikai izmanto ūdeni no tuvējiem Vecsautiņu 

avotiem. 

 

4.3. Notekūdeņi. 
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe būtiski ietekmē ūdenstilpju kvalitāti. Launkalnes 

pagasta Silvas ciema sadzīves notekūdeņus ar pārsūknēšanas stacijas palīdzību, kuras 

jauda 6,3 m
3/h, ietilpība 50m3, padod pa spiedvadu uz bioloģiskajām notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām BIO-100, kuras izbūvētas 1973. gadā. Notekūdeņus pēc attīrīšanas 

pa pašteces kolektoru novada novadgrāvī un pēc 20 m Spiciera ezerā.  

Gadā tiek attīrīti ap 23202 m3
 notekūdeņu. Attīrīšanas iekārtas darbojas 24 

stundas diennaktī. Pirms NAIe ierīkota speciāla aka, kurā pieņem individuālo māju 

sadzīves notekūdeņus. Notekūdeņiem tiek veikta netiešā uzskaite. Silvas ciemā 

dzeramo ūdeni izmanto un notekūdeņi tiek pieņemti no SIA “Smiltenes MRS”, A/S ” 

Latvijas valsts meži”, SIA ”Aidaks”, z/s “Žagari”,  IU “Gāles”, bāra ”Silvans”, 

daudzdzīvokļu mājām.  

Ūdens patērētājiem ir uzstādīti skaitītāji, kas veicina ūdens resursu taupīgu 

lietošanu, kā rezultātā samazinās arī piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos. 

Notekūdeņu testēšanu veic Valmieras reģionālās vides pārvalde. Testēšana tiek veikta 

saskaņā ar grafiku. Atbilstoši “B” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 

nosacījumiem tiek veiktas ķīmiskās analīzes pirms un pēc attīrīto notekūdeņu ieplūdes 

Spiciera ezerā.  

Izvērtējot testēšanas datus var secināt, ka attīrīšanas iekārtas darbojas kvalitatīvi 

un nav nopietnu piesārņojuma draudu videi. Ir izstrādāti rīcības plāni sistēmas avārijas 

novēršanai. 

 Notekūdeņu dūņu testēšanu veic akreditētā laboratorijā. Pašvaldībai ir noslēgts 

līgums ar Smiltenes pilsētas NKUP par saražoto notekūdeņu dūņu nodošanu 

kompostēšanai. 

Silvas ciemā nav organizētas lietus un sniega kušanas ūdeņu  savākšanas un 

novadīšanas sistēmas. Tie pa reljefu noplūst vidē. 
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Tuvākajos gados plānots ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 

un tās pieslēgšana Smiltenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Launkalnes ciemā notekūdeni no dzīvojamām mājām un darījumu iestādēm tiek 

novadīti uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām ar jaudu 5 līdz 10 m3/dnn., tālāk ieplūst 

Rauzas upē. Kopējai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai nav pieslēgtas 8 

Līvānu tipa mājas. No šīm mājām notekūdeņi tiek savākti individuālajās izvedamās 

tvertnēs. Māju īpašnieki izmanto Smiltenes NKUP pakalpojumus notekūdeņu 

izvešanai. 

Atbilstoši “C” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem tiek 

veiktas ķīmiskās analīzes pirms un pēc attīrīto notekūdeņu ieplūdes Rauzas upē. 

Mehāniskās attīrīšanas iekārtas nenodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.  

Pašvaldībai ir izstrādāts projekts bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvei Launkalnes 

ciemā. 

Saltupu ciema iedzīvotāji notekūdeņus novada individuālās izsmeļamās tvertnēs 

un to izvešanai izmanto Smiltenes NKUP pakalpojumus. 

Lielākajā Launkalnes pagasta teritorijā esošajā  uzņēmumā Stora Enso Timber, 

notekūdeņu attīrīšana tiek veikta bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BIO – 20. Tālāk pēc 

attīrīšanas notekūdeņi pa meliorācijas grāvi aizplūst uz purvu. Attīrīšanas iekārtas 

darbojas 24 st. diennaktī. Attīrīšanas iekārtas pārāk lielo jaudu dēļ nenodrošina 

notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu un piesārņojošo vielu daudzums pārsniedz 

pieļaujamo. 

 

4.4. Vides piesārņojums ar sadzīves atkritumiem. 
 1999. gadā Launkalnes pagasta pašvaldība iekļāvās Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācijā. Organizācija apkalpo Launkalnes un Silvas ciemus un 

atsevišķas lauku mājas. Uz 2006.g. sākumu pagastā ar ZAAO ir noslēgti 67 līgumi par 

atkritumu apsaimniekošanu. 2005. gadā Launkalnes pagasta teritorijā savākti un izvesti 

1689,11 m
3
 atkritumu.  

Pagastā joprojām ir individuālo māju īpašnieki, kas neizmanto ZAAO 

pakalpojumus, ne arī citu atkritumu apsaimniekotāju pakalpojumus. Šī iedzīvotāju 

kategorija ir potenciālie dabas piesārņotāji. Ar sadzīves atkritumiem galvenokārt tiek 

piesārņoti meži. Par iemeslu tam ir arī vietējo atkritumu izgāztuvju slēgšana kaimiņu 

pagastos. Atkritumi pagasta teritorijā pārsvarā tiek ievesti no Smiltenes (piepilsētas 

mežos), arī no Brantu pagasta. Praktiski ir slēgta vietējā atkritumu izgāztuve 
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“Putnukalns”, kas ir rekultivējama. Šo teritoriju var uzskatīt par potenciāli piesārņotu. 

2005.gada 26.oktobrī pagasta padome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.3. 

“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Launkalnes pagastā” 

Pagasta teritorijā ir iespējams divu veidu augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums: 

 Piesārņojums, kurš veidojas vai arī var veidoties pašreiz saimnieciskās 

darbības rezultātā neievērojot likumdošanā noteiktās prasības, vai arī 

avārijas situācijās. 

 Piesārņojums, kas veidojies pagājušā gadsimta saimnieciskās darbības 

rezultātā – vēsturiskais piesārņojums. 

  Saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” un 2001. gada 20. novembra MK 

noteikumiem Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 

reģistrācijas kārtība”, pašvaldības savā administratīvajā teritorijā veic piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu (PPPV) apzināšanu un sākotnējo izvērtēšanu. 

Pagasta teritorijā  iespējams vēsturiskais piesārņojums  arī pie atsevišķām 

bijušajām degvielas bāzēm, katlu mājām, fermām, mehāniskajām darbnīcām, bet 

ierobežotas informācijas dēļ nevienu no tiem bez papildus izpētes nevar uzskatīt par 

apdraudējumu videi. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem paaugstināta 

riska objekti un potenciāli piesārņotās vietas Launkalnes pagasta teritorijā:  

        12. tabula 

ID  kods Nosaukums Kategorija 

094708/4779 

 

 

 

094708/4523 

Maksātnespējīgā 
privatizējamā VAS 
”Latvijas Nafta” 
degvielas uzpildes 

stacija 

 

 

AS ”STORA ENSO 
TIMBER” 

5050 – Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība 

 

 

 

 

2000 – Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana, izņemot 
mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

 

Priekšlikumi un nosacījumi vides aizsardzībā: 

 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības projekta īstenošana 

Launkalnes ciemā. 

 Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana lielākajām ūdenstilpēm. 
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 Pazemes ūdeņu monitorings un neizmantoto artēzisko urbumu slēgšana 

uz laiku vai tamponācija.  

 Silvas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un 

tās pieslēgšana Smiltenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

 “Putnukalna” atkritumu izgāztuves rekultivācija. 

 Visu iespējamo atkritumu savākšana un šķirošana. 

 Potenciāli piesārņoto vietu reģistrācija un sanācija. 

 Vides izglītības veicināšana pagasta iedzīvotājiem. 
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5. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 
 No Launkalnes pagasta teritorijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 

3754,2 ha, kas ir 16,9%. No kopējās LIZ meliorēti ir 1710,9 ha, jeb 45,5%.  

Launkalnes pagasta vidējais novietojuma koeficients ir 0,9, meža zemes novietojuma 

koeficients – 1,0. Meža zemes vidējais novērtējums ir 35 balles, zemes vidējā 

kadastrālā vērtība 120 Ls/ha. Vidējais pagasta zemju novērtējums ballēs ir 32. 

Saimniecību vidējais lielums ir 17,6 ha. Pēdējos gados ekonomiski aktīvo 

saimniecību skaits samazinājies, savukārt ekonomiski spēcīgākās saimniecības ir 

paplašinājušās un nostiprinājušās. Samērā lielas lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

platības ir aizaugušas ar krūmiem un mazvērtīgu koksni. Daļa šādu zemju īpašnieku 

dzīvo ārzemēs un nav cerību, ka tuvākā laikā šīs platības tiks sakārtotas. Notiek arī 

mērķtiecīga lauksaimniecības zemju transformēšana.  

Teritorijas plānojumā izdalītas augstvērtīgās  rajona nozīmes lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes: ar vērtību 40 balles vai augstāk un platību 40 ha, jeb lielākas. 

Šādas platības ir Mežmuižā. 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 50 balles 

un ar platību 50 ha, pagasta teritorijā ir īpašumā Lepiķi . Atsevišķas lauksaimniecības 

zemju platības ar vērtību 50 balles dabā ir aizaugušas ar krūmiem vai apmežojušās, 

tāpēc pēc nosacījumiem neatbilst nacionālās nozīmes zemju prasībām.   

Meliorācija veikta 1717 ha t. i. 47,3 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Ierīkoto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopējā vērtība pašreizējās cenās ir 

255429 lati, vidējais meliorācijas sistēmu būvju un ierīču nolietojums 47%. Ar katru 

gadu to platība samazinās, jo notiek zemju aizaugšana ar krūmiem. Jaunākās  

meliorācijas sistēmas izbūvētas 80-to gadu sākumā, bet daudzas meliorācijas sistēmas 

izbūvētas pirms vairāk kā 30 gadiem. Nepietiekoši tiek ieguldīti līdzekļi meliorācijas 

sistēmu kopšanai.  

Meliorācijas sistēmas. 

 lauksaimniecībā izmantojamās zemes: 

 - ar drenāžu    684 ha 

 - ar vaļējiem grāvjiem    32 ha 

 meliorācijas sistēmu tīkls un būves: 

1. Valsts nozīmes: Vijas upe, Runģu strauts, Lipsa, Rauziņas N-1 

- ūdensnotekas   10,4 km 

- tilti un caurtekas      1 gab. 
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2. Koplietošanas nozīmes: 

- ūdensnotekas    29 km 

- tilti un caurtekas    25 gab. 

     3. Viensaimniecības nozīmes: 

 - ūdensnotekas      70 km 

 - drenu tīkls   1003 km 

 - tilti un caurtekas     60 gab. 

 - liela diametra kolektori    2,6 km 

 - drenu akas    225 gab.   

Pagastā ir vietas, kur meliorācijas sistēmas nedarbojas, notiek ūdens uzkrāšanās 

tīrumos un līdz ar to augsnes pārpurvošanās. Tīrumu  aizaug ar krūmiem un nezālēm, 

tāpēc nepieciešama valsts un koplietošanas meliorācijas būvju rekonstrukcija un 

renovācija. 

 nepieciešama meliorācijas sistēmu atjaunošana 231 ha platībā 

 meliorācijas sistēmu tīklu un būvju remonts vai atjaunošana ir nepieciešama: 

1. Valsts nozīmes: 

- ūdensnotekas   6 km 

- tilti un caurtekas   1 gab. 

2. Koplietošanas nozīmes 

- ūdensnotekas    4 km  

- tilti un caurtekas           10 gab. 

3. Viensaimniecības nozīmes: 

- ūdensnotekas      4 km 

- drenu tīkls    116 km 

- tilti un caurtekas         10 gab. 

- drenu akas      15 gab. 

Priekšnoteikumi lauksaimniecības attīstībā: 

 Meliorācijas sistēmu uzturēšana un rekonstrukcija. 

 Racionāla zemes izmantošana, lauksaimniecības zemju saglabāšana. 

 Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana. 

 Vides aizsardzības normatīvos noteikto prasību ievērošana. 

 ES un valsts atbalsta maksājumu izmantošana ražošanas attīstībai. 

 Mazvērtīgo lauksaimniecības zemju transformēšana meža zemēs.  
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6. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums.  
 

6.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Launkalnes pagastā ir saglabājusies liela dabīgo ekosistēmu daudzveidība, kas 

veidojusies atšķirīgu augsnes un klimatisko faktoru ietekmē, kā arī atšķirīgu cilvēka 

saimnieciskās darbības intensitātes un tradīciju rezultātā.  

Attīstoties tautsaimniecībai, var sākties strauja daudzu bioloģiskajai 

daudzveidībai nozīmīgu biotopu platību samazināšanās un pat izzušana. Tāpēc viens 

no teritorijas plānojuma mērķiem saistībā ar Latvijas bioloģiskās daudzveidības 

nacionālās programmas stratēģiskajiem mērķiem ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un 

to dabiskās struktūras daudzveidību. 

Visas Eiropas Savienības valstis veido kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar 

nosaukumu Natura 2000. Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to 

dzīves vietu (biotopu) saraksti ir iekļauti divās ES direktīvās, un to aizsardzība ir 

obligāta visām ES valstīm.  

Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 

floras aizsardzību (Natura 2000 direktīva) 

Direktīvas galvenais mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ņemot 

vērā ekonomiskās, sociālās, kultūras un reģionālās prasības. 

Natura 2000 tīklu, ko veido direktīvas I pielikumā uzskaitīto dabisko dzīvotņu veidu 

un II pielikumā uzskaitīto sugu dzīvotņu teritorijas, izmanto, lai minētos dabisko 

dzīvotņu veidus un sugu dzīvotnes saglabātu vai attiecīgā gadījumā atjaunotu to 

labvēlīgo aizsardzības statusu dabiskās izplatības areālā. Šīm teritorijām ir atšķirīgi 

aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi. 

Launkalnes pagasta teritorijā atrodas četras Natura 2000 sarakstā iekļautas īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas: :  Launkalnes liegums 172 ha, 

                  Rauzas liegums  812,0 ha 

    Šepkas liegums 

          Mežoles kompleksais liegums 2832,0 ha 
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Dabas liegumi. 

Ģeomorfoloģiskie veidojumi:  “Vecsautiņu” avoti 1,0 ha  

Dendroloģiskais stādījums:   Silvas dendrārijs – 14,5 ha 

Aizsargājamie koki:        “ Kaģu “ parastā goba – 24 m, 

                              Vīksna, 

                              Egle ar vējslotu. 

1999. g. 15. jūnijā LR  MK apstiprināja Noteikumus par dabas liegumiem, 

kuros ir iekļauts Mežoles dabas liegums. Tā statuss stājās spēkā ar 2000. g. 1. aprīli.  

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija. Šis liegums ir 

nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. 

Konstatēts sevišķi reto un īpaši aizsargājamo augu un bezmugurkaulnieku sugas 

tostarp 6 ES Biotopu direktīvas 2 pielikuma sugas.   Reizē ar Mežoles projektu par  

nenoplicinošu mežsaimniecību, tika izstrādāti Mežoles dabas lieguma individuālie 

aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi. Noteikumi nosaka dabas lieguma  

individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai 

saglabātu teritorijai raksturīgo mežu bioloģisko daudzveidību. 

 Lieguma teritorijā atrodas vairāki ar bioloģisko daudzveidību valstij nozīmīgi 

dabas objekti: Krievu purvs – 125,9 ha, Apiņu purvs – 161,1 ha, Baltais purvs – 163,2 

ha. 

     Launkalnes pagasta mežos atrodas vairāk, kā 20 medņu riesta vietas. Konstatēti 

zivju ērgļi, mazie ērgļi, melnie stārķi, citas retas un vērtīgas putnu sugas. Mežoles 

meži ir lielākā urālpūču koncentrācijas vieta Latvijā. 
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                       9. attēls, Norādes zīme lieguma teritorijā,  A. Klepers. 

 

 

                  10. attēls,  Urālpūces mazulis Mežoles liegumā.  A. Klepers. 

Silvas dendrārijs – valsts nozīmes aizsargājamais dendroloģiskais stādījums. 

Projektēts kā ainavu dendroloģiskais parks 1968.gadā. Atrodas Mežoles mežniecības 

180. kvartālā. Dendrārijā aug vairāk, kā 200 koku un krūmu sugas. A/S  “Ļatvijas 

valsts meži” plāno veikt dendrārija rekonstrukciju un labiekārtošanu, saskaņā ar Dabas 

aizsardzības plānu, kas tiks izstrādāts. 
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               11. attēls, Silvas dendrārijs.  Ā. Ozere. 

Netālu no Silvas autoceļa labajā pusē, virzienā no Launkalnes uz Smilteni 

mežainā apvidū atrodas “Vecsautiņu” avoti 1,0 ha – vietējās nozīmes ģeoloģiskais 

dabas aizsardzības objekts. 

 

12. attēls, Vecsautiņu avoti ,  Ā. Ozere 

Avoti ir ļoti spēcīgi, burbuļojot tie nes virspusē gaišas, čirkstošas smiltis. 

1999. g. Latvijas Dabas fonda un Dānijas vides konsultāciju sabiedrība 

DARUDEC kopprojekta ietvaros zinātnieki konstatēja upes pērlenes atradnes Rauzas 

un Šepkas upēs. Tika veikti pasākumi, lai pārtrauktu, ierobežotu saimniecisko darbību 
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upju piekrastes joslās. 2004. gadā tika izveidoti Launkalnes, Rauzas un Šepkas dabas 

liegumi, Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas  teritorijas. 

 Eiropas Savienības mērķus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nosaka 

Eiropas Kopienu Padomes direktīvas – 92/43/EEK (1992. gada 21.maijs) “Par dabisko 

biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību” un 79/409/EEK (1979. gada 2. 

aprīlis) “Par savvaļas putnu aizsardzību”. 

 Launkalnes liegums 172 ha platībā pilnībā atrodas Launkalnes pagasta 

teritorijā. Rauzas liegums – 812 ha atrodas Launkalnes un Palsmanes pagastu 

teritorijās. Šepkas liegums – praktiski Launkalnes pagasta teritorijā neietilpst. 

Atsevišķās vietās lieguma robeža sakrīt ar pagasta robežu.  Šie liegumi izveidoti 

pasaulē retas un izmirstošas sugas – Ziemeļu upes pērlenes  aizsardzībai. 

Dabas liegumiem nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni un individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Liegumu robežu shēmas attēlotas Launkalnes 

pagasta teritorijas plānojumā. 

Aizsargājamie augi. Launkalnes pagasta teritorijā konstatētie retie un 

aizsargājamie augi. Nav precīzas informācijas par to atrašanās vietām uz zemes 

īpašumiem un lietojumiem. 

Launkalnes pagasta teritorijā konstatētie retie un aizsargājamie augi. 

 Pļavas silpurene (4. kateg.) 

 Brauna cietpaparde  

 Bezdelīgactiņa (4. kateg.) 

 Atvasu saulrietenis(4. kateg.) 

 Parastais plakanstaipeknis (4. kateg.) 

 Smaržīgā un zaļziedu naktsvijoles (4. kateg.)  

 Parastā zalktene (4. kateg.) 

 Vālīšu staipeknis 

 Apdziras (4. kateg.) 

 Plankumainā dzegužpirkstīte (4. kateg.) 

 Gada staipeknis (4. kateg.). 

 Parastā miltene 

 Baltās un sniegbaltās ūdensrozes hibrīds 

 Šķeltlapu silpurene 
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 Parastā ozolīte 

 

Aizsargājamie dzīvnieki un putni  - mednis,  trīspirkstu dzenis, urālpūce, zivju ērgļi, 

mazie ērgļi, melnie stārķi. 

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas   tikai īpaši retu sugu un to dzīves 

vietu (biotopu) aizsardzībai.  Visvairāk dabisko meža biotopu ir pārmitrajos meža 

augšanas apstākļu tipos – liekņā, dumbrājā un niedrājā, kur mežaudzes ir ekonomiski 

maznozīmīgas un grūti izstrādājamas, tādēļ dabiskie procesi tajās noris netraucēti. 

Līdzīgi, kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai 

ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas  vai biotopa pastāvēšanu.  

Mikroliegumi platības ziņā parasti ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas. Launkalnes pagasta teritorijā mikroliegumi aizņem 63,7 ha no  valsts mežu 

teritorijas (meža statistikas dati). 

 Ir apzināti un noteikti mikroliegumi saskaņā ar 30.01.2001. gada MK 

noteikumiem Nr.45 (02.02.2001.) „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi”. 

 Vadoties no MK noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža 

apsaimniekošanā” (08.05.2001.), Valsts meža reģistrā reģistrēti īpaši aizsargājami 

meža iecirkņi un meža biotopi. 

(Mikroliegumu teritorijas skat. kartē teritorijas esošā izmantošana). 

 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Valkas rajona Launkalnes pagasta 

teritorijā 
Latvijas Valsts meži Austrumvidzemes mežsaimniecības valdījuma zemēs 

13. tabula 

 

Aizsardzība
s kods 

 

Aizsargājamās teritorijas veids 

Apsaimniekotājs/ 
platība (ha) 

 841007104 

11053440 VNĪADT dabas liegums „Rauza” 192.1 

11080001 VNĪAD dabas piemineklis- dendroloģiskais stādījums 14.8 

20011018 mikroliegums                                61.3 

20021083 mikroliegums                                2.4 

40022000 aizsargājam zona gar ūdeņiem 127.1 

40023000 aizsargājamā zona gar mitrzemēm 18.6 

50010018 buferzona mokroliegumiem          126.6 

99010003 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   meži gravu nogāzēs 4.2 

99010011 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   medņu riekstu meži 2.8 

990110054 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   zinātniskie objekti 8.1 

99010058 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   aizsargājamie parki 3.7 
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99010069 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   meža biotopi 16.0 

99010073 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   aizsargājami 
zooloģiskie liegumi 

2.8 

99010090 īpaši aizsargājami meža iecirkņi   saudzes kvartāls 3.2 

 dabiskie meža biotopi 133.7 

 

Priekšlikumi un nosacījumi aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanā: 

 Sadarbībā ar vides aizsardzības institūciju u. c. speciālistiem izstrādāt un 

realizēt detalizētus apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plānus īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām. 

 Saglabāt ainavas vietējas nozīmes dabas aizsardzības teritorijās, nemainot 

zemes izmantošanas mērķi. 

 Veicināt kompensācijas mehānisma par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izstrādāšanu un 

ieviešanu. 

 Aizsargājamo augu atradņu, vietu precīza apzināšana un to aizsardzības 

nodrošināšana. 

 Izvērtēt ” Kleperu” oša un  gobas iekļaušanu  aizsargājamo koku sarakstā.   

 Pagastā ar vides speciālistu palīdzību organizēt mācības zemju īpašniekiem 

par dabas aizsardzību. 

 

6.2. Kultūrvēsturiskais mantojums. 
Launkalnes pagastā atrodas sekojoši valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi: 

Valsts nozīmes aizsargājamie pieminekļi Launkalnes pagastā: 

Nr.  2377 Pīkaņu Skansts kalna pilskalns  “Kalna Pīkaņas”.  

Nr.  8335 Kapusila pilskalns Kapusila mežā pie bij. ”Kapusiliem” 

 

Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļu statuss Launkalnes pagastā piešķirts šādiem 

objektiem: 

Nr.     2378     Pāvulkalna viduslaiku kapi pie “Strautiņu” mājām.   

Nr.     2375 Kaktiņu senkapi pie “Kaktiņu” mājām. 

Nr.     2376 Mūsiņu viduslaiku kapi netālu no “Mūsiņu”mājām. 

Nr.     2374 Kalnaslapjumu senkapi pie bijušajiem  “Kalnaslapjumiem”. 
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Perspektīvie kultūras pieminekļi -  jāizvērtē iespēja iekļaut, valsts vai vietējās 

nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā arkveida akmens tiltu pār Rauzas upi 

Launkalnes ciemā.  

 

Ieteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai: 

 Kultūrvēsturisko pieminekļu apzināšana un izpēte, izstrādājot stratēģiju to 

saglabāšanai, atjaunošanai un izmantošanai. 

 Precīza senkapu robežu noteikšana dabā, sadarbībā ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības speciālistiem. 

 Radīt izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību, kultūrvides un 

tautsaimniecības mijiedarbību. 

 Kultūras un vēstures pieminekļu īpašniekiem, zemes īpašniekiem vai 

lietotājiem ievērot likumdošanā noteiktās prasības kultūras pieminekļu 

apsaimniekošanā un aprobežojumus aizsargjoslās 
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7. Tehniskā infrastruktūra. 
 

7.1. Autoceļi. 
Pietiekami blīvs un kvalitatīvs autoceļu tīkls ir viens no galvenajiem 

priekšnosacījumiem efektīvai administratīvās teritorijas saimnieciskai darbībai un 

iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību apmierināšanai. Launkalnes pagastā ir samērā labs 

ceļu tīkls. 

Par autoceļu uzturēšanu Launkalnes pagastā atbild VAS Latvijas valsts ceļi. 

Finansu resursu iespēju robežās notiek autoceļu remonts un tehniskā uzturēšana. 

Pašvaldība autoceļu remontam līdzekļus saņem no rajona autoceļu fonda.  

 

Autoceļu sadalījums Launkalnes pagastā 

          14. tabula 

Pagasts Valsts 

autoceļi 
km 

Pašvaldības 
autoceļi km 

Ielas 

km 

Kopā 
pašvaldībā 

km 

Teritorijas 

platība 
km

2
 

Ceļu 
blīv. 

km/1km
2
 

Launkalne 95,53 50,18 3,42 149,13 222 0,67 

 

 

Pagasta teritoriju šķērso Vairāki valsts nozīmes autoceļi: 

- A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža – 2. tehniskā kategorija; 

- P27 Smiltene – Velēna – Gulbene -  3. tehniskā kategorija; 

- V235 Lembis – Drusti – Vecpiebalga  -  5. tehniskā kategorija; 

- V251 Branti – Pieniņi – Launkalne -  5. tehniskā kategorija; 

- V252 Smiltene – Rauziņa  -  5. tehniskā kategorija; 

- V253 Menskas – Medņi   -  5. tehniskā kategorija; 

- V255 Smiltene – Pavāri   -  5. tehniskā kategorija; 

- V267 Ķieģeļceplis – Lizdole  -  5. tehniskā kategorija; 

- V412 Ķeņģi – Jaunpiebalga  -  5. tehniskā kategorija. 

Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļa zemes josla šādā 

minimālajā platumā: 

- 2. tehniskās kategorijas ceļiem – 31 m; 

- 3. tehniskās kategorijas ceļiem – 27 m; 

- 5. tehniskās kategorijas ceļiem -  19 m. 

Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas valsts 

autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz ceļa abām pusēm: 
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- Valsts galvenajiem autoceļiem -  100 m; 

- Valsts 1. šķiras autoceļiem -    60 m; 

- Valsts 2. šķiras autoceļiem -    30 m. 

Launkalnes pagasta pašvaldības autoceļi sadalās sekojoši: 

- A – grupas ceļi kopā – 23,96 km, t.sk. ar asfalta segumu 1,82 km, ar grants segumu 

22,14 km. 

- B – grupas ceļi kopā – 26,22 km, ar grants segumu. 

- D – grupa, ielas kopā 3,42 km, t.sk. asfaltētas 3,17 km, ar grants segumu 0,25 km. 

2004. gadā pašvaldība, piesaistot  SAPARD līdzekļus,  realizēja projektu -

Launkalnes ciema ielu asfaltēšanu.  

 

Galvenie veicamie pasākumi: 
 

 Regulāri veikt ceļu seguma uzlabošanu un rekonstrukciju.  

 Silvas ciemā, pēc  ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas, 

veikt asfalta seguma atjaunošanu 

 Pašvaldības ceļiem veikt ceļmalu apauguma novākšanu. 

 Palielināt satiksmes drošību. 

 Izveidot gājēju un velosipēdistu ceļa joslas apdzīvotās vietās. 

 

7.2. Sabiedriskais transports. 

Autobusu satiksme ir galvenais sabiedriskā transporta veids Latvijā. Launkalnes 

pagasta teritoriju šķērso nacionālās nozīmes autoceļš A2 (Rīga – Veclaicene – 

Sanktpēterburga) un reģionālās nozīmes autoceļš P27 (Smiltene – Velēna – Gulbene). 

Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim starppilsētu pasažieru pārvadājumus 

Rīgas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes, Alūksnes, Rēzeknes,  Balvu, Viļakas virzienos 

pagasta iedzīvotājiem nodrošina šo (Rīgas, Valmieras, Cēsu, Gulbenes, Rēzeknes) 

pilsētu autopārvadātāju firmas. 

Mācību gada laikā, mācību dienās Launkalnes pagastā tiek organizēti arī skolēnu 

pārvadājumi 4 braucienos: 

 Maršruts Nr.542103 – Smiltene – Krūklants – Launkalne – Mežciems – 

Smiltene; 

 Maršruts Nr. 542003  - Smiltene – Silva – 8 CBR – Smiltene; 

 Maršruts Nr. 542201 – 8 CBR – Ķieģeļceplis – Launkalne - Smiltene; 
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 Maršruts Nr. 542301 – 8 CBR – Smiltene – Mežciems – Launkalne – 

Ķieģeļceplis – Smiltene; 

 Maršruts Nr. 5424 – Smiltene – Launkalne – Ķieģeļceplis – Smiltene. 

Pārvadājumus veic SIA “VTU Valmiera”. Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja par 

samaksu izmantot šos transporta pakalpojumus lai nokļūtu Smiltenē un atpakaļ.  

Sabiedriskā transporta pieejamība ir problemātiska vecākiem cilvēkiem vasaras 

mēnešos, kad nekursē skolnieku autobuss. Starppilsētu autobusi kursē pa Rīgas - 

Veclaicenes šoseju, kas atrodas 2 km attālumā no Launkalnes ciema.     

 

7.3. Sakari. 

Sakaru nodrošinājums un kvalitāte ir viens no galvenajiem infrastruktūras 

nosacījumiem efektīvai saimnieciskai darbībai plašākā teritorijā. 

 Launkalnes pagastā telefona sakarus nodrošina ”Lattelekom” fiksēto tālruņu 

līniju un mobilo sakaru tīkls. Pagasta teritorijā ir 2 “Lattelekom” automātiskās telefona 

centrāles ar analogo telefona līniju tīkla pieslēgumu. Pēdējos gados fiksēto tālruņa 

līniju abonentu skaits samazinās, arvien vairāk pieaugot mobilo sakaru abonentu 

skaitam. 

 Mobilos sakarus Launkalnes pagastā nodrošina LMT un SIA „TELE 2”. 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA pagasta teritorijā atrodas divi īpašumi: “Sakarnieki”, 

kadastra Nr.9470 010 0186, un uz tā esošas būves – radiotornis un sakaru aparatūras 

konteiners; “Tornis”, kadastra Nr.9470 005 0073, un uz tā esošas būves- LMT bāzes 

stacija un radiotornis. 

  Kopējais līniju abonentu skaits sarūk jau vairākus gadus un šī tendence 

turpinājās arī 2005.gadā. Pieprasījums pēc mobilo telefonu sakaru pakalpojumiem 

strauji palielinās. Abonentu skaita pieauguma pamatā ir ievērojami labāka pārklājuma 

nodrošināšana, mobilo telefonu cenu un pakalpojumu tarifu samazināšanās.  

 Pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija A/S „Latvijas pasts” nodaļa 

Launkalnes ciemā.  

 Radio un televīzijas programmu uztveršana pagasta teritorijā nav apgrūtināta. 

 

7.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. 
Pagasta teritorijā nodrošinājums ar informācijas un komunikācijas iespējām ir 

viens no būtiskākajiem faktoriem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības turpmākai 

attīstībai. IKT izmantošana un attīstība pagasta teritorijā sniedz arvien jaunas iespējas. 
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Analogais interneta pieslēgums pagasta teritorijā lielā mērā atkarīgs no sakaru tīkla 

infrastruktūras.  

 Pastāvīgu interneta pieslēgumu Launkalnes teritorijā piedāvā Smiltenes 

Inovācijas Centrs.  Pieslēgumam nav vajadzīga tālruņa līnija, klienti var darboties arī 

lokālajā tīklā. Smiltenes Inovācijas Centra mērķis ir nodrošināt maksimāli pieejamu 

kvalitatīvu interneta pieslēgumu palielinot interneta darbības ātrumu, izveidojot 

ātrgaitas lokālo tīklu Smiltenē un tās apkārtnē. Launkalnes pagastā šos pakalpojumus 

izmanto individuālie interneta lietotāji, pamatskola. 

 Realizējot Vidzemes attīstības aģentūras projektu „Pašvaldibu vienotās 

informācijas sistēmas (PVIS) izveide” rajona teritorijā SIA „Telia Latvija” ir 

nodrošinājusi pastāvīgu interneta pieslēgumu Launkalnes pašvaldībā, un Launkalnes 

bibliotēkā. Pašreiz PVIS programmatūra nodrošina nepieciešamāko valsts deleģēto 

pašvaldību funkciju automatizāciju, datu apmaiņu starp pašvaldībām un valsts reģistra 

datu bāzēm, pašvaldību mājas lapu un e-pasta adrešu bezmaksas izvietošanu uz CDC 

(centrālā datu centra) serveriem. 

 Launkalnes pagasta bibliotēkā ir publiski pieejami divi datori ar interneta 

pieslēgumu. Šos pakalpojumus galvenokārt izmanto skolēni un tie ir bez maksas. 

 Nesen pastāvīgu interneta  pieslēgumu pakalpojumus sāka piedāvāt Virtuālā 

sabiedrība “Valka – Valga”. 

  

7.5. Elektroapgāde. 
Launkalnes pagastam elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS „Latvenergo” 

Ziemeļu elektrisko tīklu Smiltenes elektrisko tīklu iecirknis. Pagasta teritorijā ir 41 

transformatoru punkts. Pagasta teritoriju šķērso 110 kV augstsprieguma līnija LNr.-

171, kā arī 20 kV līnijas LS-23, LS-24, LS-32, LS-51, LS-52. Launkalnes pagastā 

visas mājsaimniecības ir apgādātas ar elektroenerģiju. 

 Pagasta teritorijā darbojas viena mazā elektrostacija uz Rauzas upes – Jeiskas 

HES, tās jauda ir 18 kW. 

Nodrošinājums ar transformatoriem: 

T-351 Mežāres, T-3518 Silva, T-3519 Pavāri, T-3521 Vārniņas, T-3523 Akmeņi, T-

3524 Rauziņa, T-3552 Kalniņi, T-3559 Pujas, T-3562 Degviela, T-3562 Degviela, T-

3570 Launkalne, T-3586 Priedaine, T-3609 Indrāni, T-3613Ābeles, T-3627-Eķītes,T-

3629 Krūklanti, T-3630 Lindes, T-3642 Runģi, T_3674 Pļavmalas, T-3720 

Līdumnieki, T-2731 Lizdole, T-3758 Spicieris, T-3785 Silapori, T-3795 Alkšņi, T-
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3800 Liedulieši, T-3806 Oglītes, T-3834 Saltupi, T-3837 Lāčplēsis, T-3843 

Jaunbrālīši, T-3862 Slazduvēris, T-3868 Ceļmalītes, T-3872 Dumbrāji, T-3877 

Menskas, T-3884 Rauznieki, T-3889 Cīruļi, T-3890 Karavīri, T-3891 Zāģētava, T 

3895 Kalni, T-3899 Mežole, T-3903 Jautrais ods, T-3906 Bāliņi, T-3911 Zadiņi, T-

3920 Krogzemji, T-3921  Krogzemji-1, T-3926 Mindaugi. 

 

7.6. Gāzes apgāde. 
Launkalnes pagasta teritorijā atrodas akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” esošie 

maģistrālie gāzesvadi Rīga- Pleskava DN 700 mm un Izborska – Inčukalna pazemes 

gāzes krātuve(IPGK) DN 700 mm novietnes.  

A/S “Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa izstrādā “Smiltenes pilsētas 

perspektīvās gāzes apgādes plānojumu”. Launkalnes pagasta teritorijā ir plānota 

maģistrālā gāzesvada, gāzes regulēšanas stacija ( GRS) un augstā spiediena sadales 

gāzesvada novietne pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja – Dāmi,  valsts autoceļa 

V252 Smiltene – Rauziņa nodalījuma joslā un aizsargjoslā.  

Patreiz sadzīves vajadzībām iedzīvotāji izmanto tikai sašķidrināto balonu gāzi. 

Centrālā gāzes padeve daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām no apakšzemes 

sašķidrinātās gāzes cisternām vairs nepastāv. Sašķidrinātās gāzes balonu piegādē, 

uzglabāšanā, gāzes plītiņu ekspluatācijā un balonu pieslēgšanā nav noteikta uzraudzība 

un kārtība. 

Pagaidām pagasta teritorijā nav rūpniecisko gāzes patērētāju. 

 

7.7. Ūdensapgāde un kanalizācija. 
Launkalnes ciems. 

Ūdensapgāde. 

Launkalnes ciemā kopējai ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas dzīvojamās mājas, skola, 

veikals, pašvaldības ēka. Launkalnes ciemā dzeramo ūdeni iegūst no Pļaviņu (D3pl+slp) 

ūdens horizonta. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 83,0 – 107,0 m dziļumā 

(pēc urbumu pases datiem). Tiek izmantoti divi artēziskie urbumi. Katrs urbums strādā 

24 st. divas nedēļas, tad automātiski pārslēdz uz otru urbumu. Ekspluatācijas  urbuma 

Nr.1 izbūves gads – 1991., dziļums 107 m, debits -  2,0 l/sek, sūkņa marka santeko, 

jauda – 4 l/sek. Urbuma Nr. 2 Dziļums 91 m, debits 2,0 l/sek., sūkņa marka 4ECU4 

jauda 6 - 2 m
3/st. Atļautais ūdens daudzums 20,82 m3/dnn, gadā 7600 m3

.  



 69 

 Centralizētā ūdensvada ekspluatācijā palaišanas gads – 1968. Ūdensapgādes 

tīklu kopējais garums ir 2 km. Lielākā tīklu daļa izbūvēta no ķeta caurulēm 100mm 

diametrā. Pārējie ūdensvada posmi izbūvēti no polietilēna un tērauda caurulēm ar 

diametru  50mm, 40mm, 25mm 

 Ūdensvada tīklam ir 22 māju ievadi. Tā tehniskais tehniskais stāvoklis ir slikts. 

Pirms 38 gadiem būvētajiem tīkliem nepieciešama rekonstrukcija. 

Kanalizācijas sistēmas. 

 Launkalnes ciema kanalizācijas iekāru ekspluatācija tika uzsākta 1968.gadā. Projektu 

izstrādāja Latkolhozprojekts, atbilstoši tā laika prasībām. Kanalizācijas sistēmas tips – 

dalītā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips – septiks NR.1, septiks Nr.2. Kanalizācijas 

tīklu kopgarums – 1,21 km. 

Lielākā daļa kanalizācijas tīklu izbūvētas no 200 mm diametra keramikas, bet 

atsevišķi posmi no 150 mm diametra keramikas caurulēm. Tīklu pārklājums ir 

nepietiekošs, lai pilnībā varētu pieslēgt visas ciema teritorijā esošās mājas. 

Kanalizācijas tīklu vecums svārstās no 20 – 38 gadiem. 

 Kanalizācijas tīklam Launkalnes ciemā pieslēgti 9 objekti. Kopējai kanalizācijai 

nav pieslēgtas 8 Līvānu tipa mājas. Mehāniskās attīrīšanas iekārtas nenodrošina 

kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. Attīrīšanas iekārtu nolietojums ir 70%. 

Pašvaldībai ir izstrādāts projekts bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvei Launkalnes 

ciemā. 

 

Silvas ciems. 

Ūdensapgāde.  

Silvas ciema ūdensapgādei izmanto 1 ūdensapgādes urbumu, (otrs ir rezerves)  

kas pieder pašvaldībai. Ūdens tiek iegūts no Gaujas – Amatas (D3gj) ūdens horizonta. 

Urbums ierīkots 1956. gadā.  Akas dziļums 52 m, debits 5 l/sek., akā izmantotā sūkņa 

marka Santeko, ražība 4 l/sek. Atļautais pazemes ūdens ieguves daudzums 63,56 

m
3
/dnn. 

Centralizētā ūdensvada ekspluatācijā palaišanas gads 1957. Kopējais ūdensvadu 

tīklu garums – 1,621 km. Ūdensvada tīklam ir 24 māju ievadi. Tīkli pārsvarā ir būvēti 

no tērauda caurulēm ar 40 un 50 mm diametru, ķeta caurulēm ar 50mm diametru. 

Ūdensvadu tīklam ir 12 skatakas.   
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Silvas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādi nodrošina viens ūdenstornis, kura 

rezervuāra tilpums ir 25 m3, tvertnes materiāls ir tērauds. Ūdenstornis būvēts 

1973.gadā,  tā fiziskais nolietojums 90%. 

Programmas (800
+) ietvaros ir paredzēts savienot Silvas ciema  ūdensapgādes, 

kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu sistēmas ar Smiltenes pilsētas 

komunikācijām. 

Kanalizācijas sistēmas. 

 Silvas ciema kanalizācijas iekārtu ekspluatācija uzsākta 1957. un 1966.gados. 

Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 2,687 km. Kanalizācijas sistēmas tips – dalītā. 

Kanalizācijas sistēmai ir 23 pieslēgumi no ojektiem.   

Launkalnes pagasta Silvas ciema sadzīves notekūdeņus ar pārsūknēšanas stacijas 

palīdzību, kuras jauda 6,3 m3/h, ietilpība 50m3, padod pa spiedvadu uz bioloģiskajām 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100, kuras izbūvētas 1973. gadā. 

 Pirms NAIe ir ierīkota speciāla aka, kurā pieņem kurā pieņem individuālo māju 

sadzīves notekūdeņus. Notekūdeņus pēc attīrīšanas pa pašteces kolektoru novada 

novadgrāvī un pēc 20 m Spiciera ezerā. 

 Bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbība spēj nodrošināt notekūdeņu kvalitatīvu 

attīrīšanu.  

   

Galvenie veicamie pasākumi: 
 

 Atbilstoši MK grozījumiem noteikumos Nr.155 “Noteikumi par ūdens 

lietošanas atļaujām”  regulāri aizpildīt Launkalnes un Silvas ciemu 

ūdensapgādes sistēmu un artēzisko aku tehniskās   pases. 

 Tamponēt artēziskās akas, kuras netiek lietotas. 

 Veikt pētījumus par ūdens kvalitāti individuālajās grodu akās un veikt 

pasākumus ūdens piesārņojuma novēršanai  (piemēram  dalītas tualetes, 

individuālas attīrīšanas iekārtas u. c.). 

 Uzbūvēt Launkalnes ciemam dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas. 

 Pieslēgt 8 Līvānu tipa mājas Launkalnes ciemā kopējai kanalizācijas sistēmai. 

 Uzbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Launkalnes ciemam. 

 Projekta ietvaros nomainīt maģistrālo ūdensvadu Launkalnes ciemā. 
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 Savienot Silvas ciema  ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas 

iekārtu sistēmas ar Smiltenes pilsētas komunikācijām programmas (800+
) 

ietvaros.     

 Pieslēgt kopējām komunikāciju sistēmām Saltupu ciema mājas.   

 

7.8. Siltumapgāde. 
 Launkalnes ciemā  nav centralizētas siltumapgādes. Pēc privatizācijas 

daudzdzīvokļu mājas pārgāja uz autonomo apkuri. Kā kurināmais tiek lietota malka. 

Arī Silvas ciemā  daudzdzīvokļu mājas no centralizētā siltumapgādes pārgāja uz 

autonomo apkuri. Dzīvojamās mājas tiek apkurinātas ar malku un koksnes granulām. 

Pašvaldības pārziņā ir Launkalnes skolas katlumāja. Skolas apkurei tiek 

izmantota malka. 

 

Galvenie veicamie pasākumi: 
 

 Veicināt ēku siltināšanu. 

 Modernizēt apkures sistēmas. 
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8. Sociālā infrastruktūra. 
 

Sociālās infrastruktūras uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar izglītības, 

veselības, sociālās aprūpes, kultūras un sporta pakalpojumiem. 

 

8.1. Izglītība. 
Launkalnes pamatskola tika uzcelta 1990. gadā. Sākotnēji tā darbojās kā 

sākumskola – bērnudārzs. Pirmajā gadā skolas gaitas uzsāka 16 bērni. Ar laiku radās 

nepieciešamība skolā klašu skaitu.   

 

2006. gadā Launkalnes pamatskolā mācās 29 skolēni. Pirmsskolas vecuma grupu 

apmeklē 51 bērns. Šo grupiņu apmeklē arī bērni no Smiltenes pilsētas, Bilskas pagasta, 

Variņu pagasta.  Darbojas arī diennakts grupiņa. 

 Skolā  strādā 5 skolotājas. Visām skolotājām  ir augstākā vai nepabeigta 

augstākā pedagoģiskā izglītība. Pirmsskolas vecuma grupā strādā 6 skolotājas. kam ir 

augstākā vai vidējā pedagoģiskā izglītība.  

 Pamatskolā darbojas dažādi pulciņi. Skolā ir datorklase ar pieslēgumu 

internetam. 

 

 

8.2. Medicīna. 
Pagasta iedzīvotāji pirmo medicīnisko palīdzību var saņemt Launkalnes 

feldšerpunktā, kur strādā viena feldšere. Feldšerpunkts saņem pašvaldības finansiālu 

atbalstu. 

  Stacionārā ārstēšana pie ģimenes ārsta un pārējiem dažāda profila ārstiem 

speciālistiem veicama Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcā,  kā arī Valmieras reģionālajā 

slimnīcā. 

 Par sociālo aprūpes darbu atbild šim nolūkam izveidota deputātu komiteja un 

pagasta sociālie darbinieki. Pagasta budžeta sociālā daļa ir ar stabilu pieauguma 

tendenci. 
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8.3. Sports un atpūta. 
Pagastā sporta darbu organizē sporta metodiķis. Abos pagasta ciematos Silvā 

un Launkalnē ir sporta laukumi. 

Labiekārtots sporta komplekss ir atpūtas bāzē “Silmači”. Tur ir: stadions, 

volejbola, futbola, basketbola, tenisa laukumi, šautuve. Šeit iespējams nodarboties arī 

ar ūdenssportu, orientēšanos, zirgu sportu, slēpošanu. 

Silvas ciematā darbojas BMX sporta klubs “Silvas ziķeri”. Šis klubs ir Latvijas 

BMX federācijas biedrs. Kluba galvenais mērķis popularizēt ekoloģiski tīro BMX 

sporta veidu jaunatnes vidū, kluba biedru brīvā laika lietderīga izmantošana. 

Pašvaldības komanda regulāri piedalās ikgadējās rajona pašvaldību sporta 

spēlēs. Savas komandas dažādos sporta veidos ir pagasta lielākajos uzņēmumos.  

Labus panākumus volejbolā gūst SIA “Vudlande” un SIA “Mežoles mežs” 

komandas. Pagasta teritorijā ir izveidotas vairākas slēpošanas trases.  

Savu iespēju robežās pašvaldība atbalsta un finansē sporta pasākumus. 

 Pamatskolas un bērnudārza bērniem sporta nodarbības un sacensības notiek 

skolas sporta laukumā. Trūkums ir tas, ka skolai nav sporta nodarbībām piemērotas 

zāles. Patreiz izmantojamā klase ir maza un sporta nodarbībām nepiemērota. Tuvākajā 

nākotnē ir paredzēta skolas sporta zāles būvniecība. 

 

8.4. Kultūra. 
Pagastā darbojas tautas nams, bibliotēka, privātais senlietu muzejs “Lejas 

Kleperos”. Pie bibliotēkas 1999.gada 14. oktobrī tika atklāta senistaba: “Launkalne 

gadskārtu rakstos”. 

Galvenokārt pagasta kultūras dzīve balstās uz pašdarbnieku sniegumu. 

Profesionāli mākslinieki, to dārdzības dēļ tiek uzaicināti reti. Samērā bieži pagasta 

tautas namā viesojas pašdarbības kolektīvi no apkārtējiem pagastiem. Silvas ciema 

iedzīvotāji pārsvarā izmanto Smiltenes pilsētas kultūras un sporta iestādes. 

Pagastā ir plānots uzbūvēt brīvdabas estrādi. 

 

8.5. Nodrošinājums ar apkalpes un sabiedriskajiem objektiem. 
   Sabiedriskais sektors ietver iedzīvotāju iespējas saņemt izglītības, kultūras, veselības 

aizsardzības, sabiedriskās kārtības un informācijas nodrošināšanas pakalpojumus, kuru 

nodrošināšana galvenokārt ir valsts un pašvaldības pārziņā. Privātais sektors ietver iedzīvotāju 
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iespējas saņemt dažāda līmeņa mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves 

pakalpojumus, kuru sniegšanā galvenā loma ir privātai iniciatīvai. 

Sabiedriskie pakalpojumi galvenokārt koncentrējušies pagasta lielākajos 

apdzīvotajos centros – Launkalnē un Silvā, kas rada zināmas neērtības ārpus ciemiem 

dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

 

Pakalpojumu pieejamība Launkalnes un Silvas ciemos. 
15. tabula 

Pakalpojuma veids 
Launkalnē  
(ir +; nav -) 

Silvā 

(ir +; nav -) 

Pašvaldības 
administrācijas 

pakalpojumi 

+ + 

Pamatskola + - 

Sakaru nodaļas + - 

DUS - - 

Feldšeru punkts + - 

Tautas nams + - 

Bibliotēka + - 

Sporta laukums + + 

Sporta zāle - - 

Aptieka - - 

Mazumtirdzniecības 

pakalpojumi 
+ + 

Sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi - + 

Sabiedriskais interneta 

pieejas punkts 
+ - 

Centralizēta ūdens 
apgāde, notekūdeņu 

attīrīšana 

+ + 

Publiski pieejamas 

atpūtas vietas 
+ + 

Sabiedriskais transports ar 

pieturas vietu 
+ + 

Sociālais darbinieks + + 

Iecirkņa inspektors + + 
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9. Tūrisma un rekreācijas teritorijas.  
Launkalnes pagastā tūrisma attīstībai ir samērā augsts potenciāls. Nelielais 

attālums no Rīgas, krāšņā, maz skartā daba – ezeri, purvi, kalnainais apvidus; 

kultūrvēsturiskās vietas – pilskalns, senkapi, svētvietas, muzejs, tas viss var piesaistīt 

tūristu uzmanību.   

Atpūtas un sporta bāze “Silmači”- pie Lizdoles ezera var nodrošināt tūristus ar 

naktsmītnēm, pirti, telšu vietu, pludmali, ugunskura vietu, sporta inventāru, laivām, 

katamarāniem.  Bāzē darbojas kafejnīca, bārs. Vienlaicīgi bāzē var pārnakšņot 125 

cilvēki. 

Ņemot vērā, ka šeit ir arī sporta komplekss – stadions, volejbola, futbola, 

basketbola, tenisa laukumi, bāzei ir liela loma ar sportu saistīta tūrisma attīstībā. 

Iespējamie veidi: ūdenssports, orientēšanās, jāšanas sacensības, slēpošana u.c. 

 Pāris kilometru attālumā no “Silmačiem” atrodas “Kriķa” jeb “Augstais” kalns, 

kas ir atpūtas bāzes “Silmači” slēpošanas kalns. Slēpošanas kalna garums – 190 m.  

Patreiz tas nedarbojas, taču ar laiku varētu kļūt par labu atpūtas vietu ziemas prieku 

cienītājiem.  

Viesu nams - “Jeiskas dzirnavas” -  atrodas pie Jeiskas ūdenskrātuves. Tas 

atrodas apmēram 1,5 km no Launkalnes. Īpašnieki iznomā 2 atpūtas mājiņas, ir arī 

pirts, kamīnzāle, istabas nakšņošanai. 

Ir iespēja iznomāt laivu, makšķerēt. Tuvumā ir mežs, kur var sēņot, ogot. 

 Dabas izziņas taka – Veļukalnos – atrodas netālu no Launkalnes ciema 

īpašumā “Veļukalni”. Takas izveides mērķis – skolu jauniešiem, ģimenēm ar bērniem 

videi draudzīgā un saistošā veidā parādīt vērtīgas ekosistēmas, interesantus dabas 

veidojumus, veicināt dabas izpratni. Taka izveidota gleznainā vietā un ietver sevī 

interesantas ekosistēmas- gravu, strautu, pļavu, purvu, ezeru. Šeit ar vietējo uzņēmēju 

palīdzību iekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem, tiltiņiem, ugunskura vietām.  

 Teritorija pie Niedrāja ezera – šī ir iedzīvotāju iecienīta un  apmeklēta atpūtas 

vieta. Ezers atrodas pagasta Z daļā, apmēram 5 km uz ZA no Smiltenes  un ir mežu 

ieskauts. Šo teritoriju iecienījuši aktīvās atpūtas  cienītāji: velotūristi, orientieristi, 

makšķernieki. Ezera Z un D krasti ir smilšaini un tiek izmantoti kā peldvietas. Z pusē 

lēzenais krasts strauji pāriet stāvā stipri paugurotā rejefā. 
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 Šajā teritorijā Mežoles M 129.kv.17. nogabalā pie ezera paredzēta 

labiekārtošana - tiltiņa būve, 136/137kv. – stigas tīrīšana, riteņbraukšanas trases 

uzlabošana, 129. kv.3. nogabalā – lapenes ierīkošana. Smiltenes apkārtnes  mežu 

apsaimniekošanas plānā paredzēta meža zemes transformācija Mežoles M 129.kv. 41. 

nogabalā sporta spēļu laukumu un telšu vietu ierīkošanai pie Niedrāja ezera. 
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10. Civilā aizsardzība un riska teritorijas 

 

 Pagasta pašvaldībai ir jānodrošina civiliedzīvotāju, tautsaimniecības un vides 

aizsardzība no iespējamo ārkārtējo situāciju potenciālajām briesmām. Rajona mērogā 

ārkārtējo situāciju operatīvo pārvaldīšanu saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 5. 

pantu veic Valkas rajona ārkārtējo situāciju operatīvā komisija (ĀSOK). Šīs komisijas 

uzdevums ir nepieciešamības gadījumā organizēt rajona mērogā maksimāli iespējamo 

palīdzību uz vietām, kur pašu resursi ir nepietiekami ārkārtējas reaģēšanas un 

atjaunošanas pasākumu veikšanai. 

 Par glābšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos Valkas 

rajonā atbild Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests (VUGD). Rajonā VUGD 

vienības ir Valkā, Smiltenē, un Strenčos. Valkas mežu dienestam vienības ir Smiltenē 

un Strenčos. 

 

Launkalnes pagasta potenciālie ārkārtējo situāciju cēloņi  un riska teritorijas 

 
          16.tabula 

Ārkārtējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 

Transporta avārijas. autoceļš Rīga - Veclaicene 

 

Ugunsgrēki, 
 

Sprādzienbīstamie objekti 
 

 

kokapstrādes uzņēmumi, sausajos vasaras periodos 
mežu masīvi un kūdras purvi. 

 

VAS “Latvijas Nafta” degvielas uzpildes stacija, 
gāzesvads Korneti - Inčukalns 

Ēku un būvju sagrūšana  bijušās kolhoza fermas, kalte 

Cilvēku masu pulcēšanās vietas tautas nams, pamatskola 

Drošības noteikumu 
neievērošana uz ūdens 

pagasta, ezeri, dīķi – peldēšanās un zemledus 
makšķerēšana 

 

Ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojumus sniedz Smiltenes Sarkanā krusta 

slimnīca. Nepieciešamības gadījumā, bieži vien nav iespējams pus stundas laikā nokļūt 

notikuma vietā. Policijas iecirkņa pilnvarotais dzīvo pagastā uz vietas. 
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B. LAUNKALNES PAGASTA ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) 
IZMANTOŠANA 

 

Pagasta teritorijas attīstības pamatnostādnes 

  

Šajā daļā ir atspoguļota Launkalnes pagasta teritorijas vēlamā izmantošana ilgtermiņā 

turpmākos 12 gados. Tā izstrādāta pamatojoties uz Launkalnes pagasta attīstības 

programmā formulēto stratēģiju, nākotnes vīziju, ņemot vērā augstāku plānojumu 

līmeņus, vīzijas un attīstības vadlīnijas. 

 Vēlamai teritorijas struktūrai jānodrošina pagasta iedzīvotājiem optimālā 

dzīves vide, iespējas strādāt un atpūsties daudzveidīgā lauku vidē. 

 Šo mērķi nodrošina ilgspējība: nodrošinot dzīves kvalitāti nākamajām 

paaudzēm, racionāli izmantojot reģiona dabas un cilvēku resursu potenciālu, 

saglabājot un radoši izlietojot kultūras mantojumu, ainavu un ekoloģisko struktūru.  

 Pagasta teritorijas plānojums balstās uz esošo teritorijas attīstību un to pamato 

pagasta stiprās puses un attīstības iespējas. Nākotnes redzējums ir izteikts telpiskajās 

koncepcijās un pamatnostādnēs, nosakot vīziju, attīstības mērķus un uzdevumus trim 

galvenajām telpiskajām komponentēm:  

 apdzīvojuma struktūrai; 

 atvērtai telpai; 

 infrastruktūrai. 

Ilgtermiņa vīzija.   

  Launkalnes pagasts ir teritorija ar nepiesārņotu vidi, saglabātu vides un 

kultūrvēsturisko mantojumu, kurā darbojas demokrātiska pašvaldība, konkurētspējīgi  

lauksaimniecības, kokapstrādes un tūrisma uzņēmumi, iedzīvotājiem ir iespēja apgūt 

pamatizglītību pagasta skolā, darbojas pirmsskolas vecuma bērnu iestāde, pieejama 

bibliotēka, pasts, veselības un sociālā aprūpe,  iespēja iesaistīties pašdarbības 

kolektīvos, nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. 

 Mērķis. 
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 Saglabāt dabas vidi, uzturēt tās kvalitāti kā nozīmīgu attīstības resursu. 

 Nodrošināt labu infrastruktūru, autoceļu tīklu un mobilitāti. 

 Saglabāt un stiprināt pagasta dabas un kultūras vidi, raksturīgo 

apdzīvojuma struktūru un kultūras mantojumu. 

 Attīstīt daudznozaru ekonomiku, kas ļaus izmantot maksimāli vietējo 

labklājību.  

 Esošo resursu (mežu, lauksaimniecības zemju, smilts - grants) lietderīga  

izmantošana. 

 Nodrošināt vispusīgās iedzīvotāju sociālās vajadzības: izglītību, 

veselības aprūpi, sabiedrisko drošību, pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. 

Apdzīvojuma struktūra. 

Apdzīvojuma struktūrai jāsekmē teritorijas konkurētspēja un iedzīvotāju 

noturīgums, mājokļu attīstība, kultūrvides saglabāšana, izmantošana un attīstība. 

Liela nozīme pagasta attīstībā būs apdzīvotām vietām (ciemiem), kur katram 

ciemam noteikta sava loma un kapacitāte, koncentrējot tajā ekonomiskās aktivitātes un 

pakalpojumus atbilstoši ciema iedalījumam un līmenim. 

Mērķis. 

 Izmantot apdzīvoto vietu potenciālu lauku teritoriju atbalstam un 

saglabāšanai. 

 Nodrošināt pagasta perifērijā dzīvojošiem labu sasniedzamību un 

komunikācijas iespējas. 

 Nodrošināt ciemu teritorijas ar infrastruktūru, minimālo pakalpojumu 

līmeni un inženierkomunikācijām. 

 Nodrošināt ilgspējīgu un racionālu enerģijas, zemes, ūdens un citu 

resursu izmantošanu. 

 

Attīstības perspektīva. 

Apdzīvojuma struktūru Launkalnes pagastā veido 3 ciemi un vairākas   

apdzīvotas vietas. (Mežciems, Krūklants, Rauziņa) Atkarībā no ciemu piederības 

noteiktajam līmenim tajā koncentrēsies ieteicamākās ekonomiskās aktivitātes un 

pakalpojumi. Launkalnes un Silvas ciemu centri veidosies par ekonomiskās, sociālās 
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un kultūras dzīves atbalsta punktiem. Saltupu ciems paliks, kā individuālo dzīvojamo 

māju apbūves teritorija. 

 

Launkalnes ciems attīstīsies kā: 

 Administratīvo pakalpojumu centrs ar izdevīgu transporta un komunālo 

saimniecību, kultūras, sporta, izglītības, neatliekamās medicīniskās 

palīdzības, sociālās aprūpes pakalpojumiem, sakaru punktiem un 

veikaliem. 

 Jārezervē minimāli nepieciešamās platības jaunu ražošanas teritoriju 

izveidei ar labu sasniedzamību no valsts un reģiona līmeņa ceļiem. 

 Īpaša  uzmanība jāpievērš pamesto un degradēto ražošanas zonu un 

teritoriju iespējami racionālai un pilnvērtīgai izmantošanai. 

 

Silvas ciems attīstīsies :  

 Ar apdzīvojuma struktūru, kas nodrošina ekonomisko un ražošanas 

attīstību, ar labu infrastruktūru un komunikāciju pieejamību 

 Ar attīstītu mežsaimniecību un kokapstrādi, sporta, aktīvā tūrisma 

atbalsta punkts, kur sasniedzami sociālās aprūpes pakalpojumi. 

 Būtiska nozīme būs ražošanas attīstībai, jo tā nodrošina ar darba vietām, 

energoresursiem, infrastruktūru, kā arī pieeju dažādiem pakalpojumiem. 

Launkalnes pagasta apdzīvotām vietām būtiska loma būs apkārtējo lauku 

teritoriju attīstības un dzīvotspējas saglabāšanā ar tajos nepieciešamo attiecīga līmeņa 

infrastruktūru. Svarīgs priekšnoteikums ir ceļu tīkls un pieeja sabiedriskam 

transportam. Apdzīvotās vietās jānodrošina vismaz minimālais pakalpojumu līmenis, 

kā arī pievilcīgs tēls un dzīves vide. 

 

Teritorijas funkcionālais zonējums 

 

 Launkalnes pagasta iedalījums funkcionālajās zonās atspoguļo pagasta 

teritorijas pašreizējo (faktisko) un plānoto (perspektīvo) izmantošanu. Katrai no 

izdalītajām zonām pašvaldības saistošajos noteikumos reglamentēta atļautā 

izmantošana un apbūves noteikumi. 

Teritorijas plānojumā noteiktas ciemu robežas, nodrošinot to attīstību un 

perspektīvo apbūves teritoriju veidošanu. 
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Launkalnes pagasta teritorijas galvenie izmantošanas veidi: lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, kokrūpniecība, iedzīvotāju atpūtas teritorijas. Tiek pieļauta viensētu 

tipa dzīvojamās apbūves, darījumu, ražošanas un tehniskās apbūves objektu 

izvietojums, ja tas nav pretrunā ar lauku vides saglabāšanu, kultūras mantojuma un 

dabas aizsardzības interesēm.   

Patreizējā teritorijas izmantošanā starp zemes izmantošanas veidiem, lielāko 

daļu aizņem meža zemes - 16045,2 ha, kas ir 72,3 % no pagasta teritorijas. Otras 

lielākās zemes platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 3754,2 ha. Pārējie 

zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības. 

 

Launkalnes pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem. 
        17 tabula 

Zemes izmantošanas veidi Platība ha % 

Lauksaimniecībā izm. zeme 

Meži 
Krūmāji 
Purvi 

Zem ūdeņiem 

Pārējās zemes 

3754,2 

16045,2 

221,1 

110,4 

226,2 

1839,0 

16,9 

72,3 

1,0 

0,5 

1,0 

8,3 

Kopā 22196,1 100 
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1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas galvenokārt paredzēts izmantot 

lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Šī mērķa sasniegšanai galvenais 

pamatuzdevums ir visu lauksaimniecībā izmantojamo zemju racionāla izmantošana, 

kas saistāma ar to efektīvu apsaimniekošanu, atbalstot lauksaimniecības zemju 

konsolidāciju, augsnes auglības uzlabošanu, lauksaimnieciski vērtīgo zemju 

saglabāšanu un neekonomisko platību apmežošanu. Attīstībā jāievēro līdzsvarotas un 

ilgspējīgas izaugsmes principi. 

Mērķis. 

 Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu lauksaimniecības attīstību, 

teritorijai raksturīgo ainavu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsargātu 

gruntsūdeņus no piesārņojuma kādu var radīt šo zemju izmantošana. 

 

Izmantošana: 

 Zemkopībai, lopkopībai, lauku tūrismam, zivsaimniecībai, augļkopībai, 

netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm un mežsaimniecībai. 

 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija citos zemes 

izmantošanas veidos jāveic saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.619 

„Kārtība kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par 

lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas 

atļauju”(29.07.2004.). 

 Mēslošanas līdzekļu lietošana ir jāveic saskaņā ar LR MK noteikumiem 

Nr.531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no 

lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar 

nitrātiem”(18.12.2001.). 

 Nav pieļaujama patvaļīga zemju izbraukāšana, augsnes auglīgās kārtas 

noārdīšana vai citāda degradācija. 

 Īpašas prasības piesārņojuma ierobežošanai lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs jāievēro mājdzīvnieku mītnēs, kūtsmēslu un 

skābbarības uzglabāšanā jāievēro saskaņā ar MK noteikumiem Nr.628 

„Īpašas vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 

novietnēs”(27.07.2004.). 
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 Bioloģiski vērtīgie zālāji (BVZ) paredzēts apsaimniekot ekstensīvi 

ganot, jeb zālāju vēli appļaujot. 

 Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās pieļaujama savrupmāju 

celtniecība, lauksaimniecības produktu noliktavu un apkalpes objektu 

celtniecība, kā arī nelielu ar lauksaimniecību saistītu ražotņu celtniecība, 

kas nerada vides piesārņojumu ievērojot veterinārsanitārās un 

ugunsdrošības normas, kā arī nepārkāpjot tehnoloģiskās projektēšanas 

normatīvus. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos. 

Apmežot ieteicams mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru 

augsnes auglība nepārsniedz 25 balles, ja to līdzšinējā izmantošana bijusi mazefektīva, 

kā arī degradētās teritorijas. Pagasta teritorijā ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 

kas pēc zemes kvalitātes vērtējuma skaitās augstvērtīgas, bet patiesībā ir ilgstoši 

neapsaimniekotas, dabīgā ceļā apmežojušās.    Vēlams apmežot teritoriju pie 

“Vīgantiem”, “Rūpniekiem”, “Pārkalnēm”, “Ezerprāmniekiem”, “Pērkoniem”. 

 

1.1. Augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 Augstvērtīgās lauksaimniecības zemes ir zemes ar paaugstinātu organisko 

vielu saturu, kuras piemērotas mehanizētai apstrādei un kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir laukkopības un lopkopības produkcijas ražošana. Plānojumā 

izdalītas nacionālās nozīmes un vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes. 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir lauksaimniecībā 

izmantojama zeme, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu 

(nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 

1 ha), kuru norobežo lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tai skaitā meža zemes, 

ūdensteces, valsts autoceļi un dzelzceļš, un kas atbilst abiem šiem nosacījumiem: 

 nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 50 ballēm; 

 nogabalu platība nav mazāka par 50 ha, neņemot vērā zemes īpašumu 

robežas. 

Vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir izdalītas zemes ar 

vērtību 40 balles un augstāk, platību 20 ha un vairāk. 
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Mērķis. 

Nacionālās un vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas izdalītas lai 

saglabātu augstvērtīgo zemi un nodrošinātu lauksaimniecības kā vienas no galvenajām 

tautsaimniecības nozarēm ilglaicīgu attīstību. 

Izmantošana: 

 Īpaši vērtīgas zemes ir atļauts izmantot lauksaimnieciskai ražošanai, 

lauku tūrismam un netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm. 

 Nav pieļaujama nacionālās nozīmes zemju transformācija citos 

izmantošanas veidos, kā arī augsnes auglības samazināšanās izņemot 

gadījumus, ja par to ir saņemts Ministru kabineta rīkojums. 

 Tiek pieļauta jaunu viensētu izveide un esošo viensētu rekonstrukcija. 

 Pirmpirkuma tiesības šo zemju pārdošanas gadījumā tiek noteiktas 

lauksaimniecības zemju pierobežniekiem.  

Plānotās augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas skat. kartē 

„Launkalnes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.  

 

1.2. Meliorētās lauksaimniecības teritorijas. 
Meliorācija veikta 1717 ha t. i. 47,3 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Ierīkoto meliorācijas sistēmu būvju un ierīču kopējā vērtība pašreizējās cenās ir 

255429 lati, vidējais meliorācijas sistēmu būvju un ierīču nolietojums 47%. Ar katru 

gadu to platība samazinās, jo notiek zemju aizaugšana ar krūmiem. 

Mērķis.  

Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izdalītas ar mērķi saglabāt un 

aizsargāt to vērtību. 

Izmantošana. 

  Likums „Par meliorāciju” (20.04.1993.)ir saistošs visām fiziskām un 

juridiskām personām, kas veic meliorācijas būvdarbus, izmanto vai ar 

savu darbību skar meliorācijas sistēmu būves un ierīces. 

 Meliorācijas sistēmas ir jāuztur un jāaizsargā saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.272 no 08.04.2004. „Meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” no 08.07.2003.g. nosaka 
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projektēšanas sagatavošanas, būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu 

veikšanas kārtību. 

 Koplietošanas un viensaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču 

kopšanas un remontdarbi jāveic zemes īpašniekiem vai lietotājiem. 

Veicamie pasākumi. 

Pagasta teritorijā nepieciešama meliorācijas sistēmu atjaunošana 662 ha platībā. 

Meliorācijas sistēmu un būvju remonts vai atjaunošana ir nepieciešama:  

 nepieciešama meliorācijas sistēmu atjaunošana 231 ha platībā 

 meliorācijas sistēmu tīklu un būvju remonts vai atjaunošana ir nepieciešama: 

1. Valsts nozīmes: 

- ūdensnotekas    6 km 

- tilti un caurtekas    1 gab. 

2. Koplietošanas nozīmes 

- ūdensnotekas     4 km  

- tilti un caurtekas            10 gab. 

3. Viensaimniecības nozīmes: 

- ūdensnotekas      4 km 

- drenu tīkls    116 km 

- tilti un caurtekas         10 gab. 

- drenu akas      15 gab. 

 

1.3. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
 Launkalnes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 18. pantu. 

 Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

meliorācijas būvju un ierīču ekspluatācijas drošību. MK noteikumi Nr.258 „Noteikumi 

par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas 

metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”(13.05.2003.) nosaka 

sekojošus aizsargjoslu lielumus: 

 ūdensnotekām LIZ aizsargjoslas robeža tiek noteikta ūdensnotekas abās 

pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes; 
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 regulētām ūdensnotekām (maģistrāliem novadgrāvjiem) meža zemēs 

aizsargjoslas robeža tiek noteikta atbērtnes pusē 8 – 10 m attālumā 

(atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes; 

 ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis, 

aizsargjoslas robeža tiek noteikta 5 m attālumā no aizsargdambja sausās 

nogāzes pakājes; 

 liela diametra (lielāks vai vienāds ar 30 cm) kolektoriem aizsargjoslas 

robeža tiek noteikta 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 

 

1.4. Aprobežojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
 Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm papildus šā likuma 35. pantā 

minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts ierīkot atkritumu glabāšanas poligonus un atkritumu 

izgāztuves; 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un 

ierīcēm, veidot akmens krāvumus;  

- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, 

izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un 

eļļošanas materiālus. 
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2. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas 

 

Meža zemes pagasta teritorijā atbilstoši izmantošanas mērķiem sadalītas trīs 

kategorijās: saimnieciskie meži, aizsargājamie meži, sabiedrībai nozīmīgie meži. Meža 

īpašnieka, vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot vispārējās dabas aizsardzības 

prasības, lai: 

- nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 

- saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas; 

- pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas; 

-    saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elemen.tus mežā. 

 

2.1. Saimnieciskie meži. 
Saimniecisko mežu kategorijā ietilpst visi pagasta teritorijā esošie meži un 

purvi, kuriem nav noteikti jebkādi izmantošanas ierobežojumi. Saimniecisko mežu 

platība pagasta teritorijā ir 16036,8 ha. 

Mērķis. 

Saimniecisko mežu galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība. 

Saimnieciskos darbus mežā plānojot pēc ilgspējīgas mežsaimniecības principiem 

neveicot darbības, kas samazina to vērtību. Izmantot mežu rekreācijas, organizēta 

tūrisma attīstībai, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem iegūt blakus izmantošanas 

produktus. 

Izmantošana. 

LR Meža likums regulē visu Latvijas mežu ilgspējīgu apsaimniekošanu visiem 

meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, garantējot vienādas tiesības uz 

īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību, nosakot vienādus 

pienākumus: 

 Meža teritorijas jāapsaimnieko saskaņā ar LR „Meža 

likumu”(16.03.2000.) un LR MK noteikumiem Nr.189 „Dabas 

aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”(08.05.2001.) un 

atbilstoši izstrādātajiem mežierīcības projektiem. 

 Meža zemju transformācija jāveic saskaņā ar LR „Meža 

likumu”(16.03.2000.) un MK noteikumiem Nr.806 „Meža zemes 

transformācijas noteikumi” (02.10.2004.). 
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 Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek saskaņā ar likumu „Par 

zemes dzīlēm”(02.05.1996.). 

 Koku ciršanu ārpus meža zemēm nosaka LR „Meža 

likums”(16.03.2000.) un LR MK noteikumi Nr.416 „Kārtība meža 

ciršanai ārpus meža zemēm” (02.12.2000.). 

 Meža ciršanu meža zemēs nosaka LR „Meža likums”(16.03.2000.) un 

MK noteikumi Nr. 152 „Noteikumi par koku ciršanu meža 

zemēs”(13.04.2002.). 

 Mežu stigu teritorijās var tikt ierīkotas mežu šķērsojošas 

inženierkomunikāciju līnijbūves un to ekspluatācijas aizsargjoslas, mežu 

meliorācijas grāvji vai arī mežu ceļu teritorijas. Nav pieļaujama šo 

teritoriju aizaugšana ar kokiem un krūmiem. 

 Medības pagasta teritorijas mežos notiek saskaņā ar LR „Medību 

likumu”(06.08.2003.) un MK noteikumiem Nr. 760 „Medību noteikumi” 

(23.12.2003.). 

 Apbūve šajās teritorijās nav primārais izmantošanas veids, bet 

pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas 

nodrošināšanai. 

Izmantojot mežu rekreācijas, organizētā tūrisma attīstībai, noteicošais 

faktors ir meža ainava, kura iegūst ja atrodas reljefainā apvidū, mijas ar meža 

laucēm un pļavām, kuru saglabāšana būtu iekļaujama meža apsaimniekošanas 

plānos. Pagasta interesēs šajā procesā iesaistīties ar savu piedāvājumu tūrisma 

taku ierīkošanā un pasākuma līdzdalībā. 

 

2.2. Aizsargājamie meži. 
Launkalnes pagasta mežos ir izdalāmas īpaši aizsargājamās meža teritorijas – 

dabas liegumi, dendroloģiskie stādījumi, mikroliegumi (mednis, parastais 

plakanstaipeknis), biotopi, aizsargājamās zonas gar ūdeņiem, īpaši aizsargājamie meža 

iecirkņi (zinātniskie objekti, aizsargājamie parki, zoologiskie liegumi, saudzes 

kvartāls, meži gravu nogāzēs). 

 Pagasta teritorijas plānojumā Launkalnes pagasta pašreizējā teritorijas 

izmantošana atbilstoši kartes mērogam 1:10 000 ir parādītas aizsargājamās meža 

teritorijas. 
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Mērķis. 

Saglabāt bioloģiski vērtīgās vietas mežā, nodrošināt dabas daudzveidību, 

saglabāt cilvēka darbības neskārtas un mazpārveidotas meža teritorijas, nodrošināt 

zinātniskos pētījumus un vides aizsardzību, izmantot meža nozīmīgākās teritorijas 

sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. 

Izmantošana. 

  Dabas liegumos atļauta saimnieciskā un cita veida darbība, kas nav 

pretrunā ar lieguma izveidošanas mērķiem un ir paredzēta dabas lieguma 

individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos un dabas 

aizsardzības plānos:                               

     -  zinātniskā pētniecība; 

                        -  izziņas taku un skatu laukumu izveidošana; 

                        -  pasākumi reto sugu un dzīvotņu saglabāšanai. 

 Mikroliegumu izveidošanas kārtību un apsaimniekošanas režīmu nosaka 

LR MK noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi” (02.02.2001.). 

 Meža aizsargājamās zonas gar ūdeņiem noteiktas ievērojot LR MK 

noteikumus Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža 

apsaimniekošanā” (08.05.2001.). 

 Ģenētisko resursu mežaudžu platības atjaunojamas izmantojot šajās 

mežaudzēs iegūto reproduktīvo materiālu. 

  Dendroloģisko stādījumu izmantošnu nosaka MK noteikumi Nr. 

131/2001  “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem 

stādījumiem.”  

 

2.3. Augstvērtīgie – sabiedrībai nozīmīgie meži. 
Šie meži ir resurss tūrisma un  rekreācijas attīstībai.  

 Saskaņā ar A/S ”Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības 

Meža apsaimniekošanas plānu, meži ap Niedrāja ezeru ir iekļauti augstvērtīgos, 

sabiedrībai nozīmīgos mežos.  
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Teritorija ap Niedrāja ezeru plānota, kā atpūtas zona, ar iespēju veikt meža 

transformāciju labiekārtošanas veikšanai. 

          17. tabula 

Adrese Apraksts 

Mežole M 

128.kv. 

19;20;21;25;32;33;34;35; 

39;40 nog. 129. kv.39 nog. 

Meži ap Niedrāja ezeru 

 

Mežoles M 180. kv. Valsts nozīmes aizsargājams piemineklis, 
dendroloģiskais stādījums, Silvas dendrārijs 

Mērķis. 

Nodrošināt iespēju iedzīvotājiem aktīvi atpūsties pie dabas, vienlaicīgi 

saglabājot meža kvalitāti. 

Izmantošana. 

Teritorijā plānota mežsaimnieciskā darbība, infrastruktūras un atpūtas iespēju 

uzturēšanas un uzlabošanas darbi.  

Saistošie normatīvie akti, kas reglamentē meža apsaimniekošanu; 

 „Aizsargjoslu likums” definē aizsargjoslu, t.sk. pilsētu meža aizsargjoslu, 

ūdeņu un mitrzemju aizsargjoslu jēdzienu; 

 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” nosaka kailciršu 

aizliegumu un ierobežojumus galvenās izlases cirtes veikšanā pilsētu 

mežu, ūdeņu un mitrzemju aizsargjoslās un mežos pilsētu 

administratīvajās teritorijās; 

 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” reglamentē Valsts nozīmes īpaši aizsargājamā 

dabas pieminekļa Silvas dendrārija apsaimniekošanu. 

 Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” nosaka Cērtenes pilskalna 

(aizsargjosla Launkalnes pagasta teritorijā) aizsardzības statusu un 

darbības tajā. 

 „Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma” paredz veco un 

dobumaino koku saglabāšanu pilsētu mežos un meža parkos, lai 

nodrošinātu vietējām savvaļas sugām piemērotus biotopus.  

 Lai samazinātu nevēlamo ietekmi uz biotopiem pilsētas teritorijā, 

regulējama atpūtnieku plūsma, ierīkojamas atpūtas vietas, izstrādājama 



 91 

atkritumu apsaimniekošanas sistēma, veidojamas atpūtas vietas upju un 

ezeru krastos. 

„Vidzemes attīstības programmā” noteiktās prioritātes, kas saistītas ar atpūtas 

iespēju attīstīšanu:   

 Veicināt jaunu tūrisma produktu izstrādi un mārketingu, tūrisma nozares 

sadarbību ar citām uzņēmējdarbības nozarēm (zemnieki, pārstrādātāji, 

pasākumu organizatori, utt.)  

 Veicināt veloceliņu tīkla attīstību reģionā. 

 Sekmēt vienotas Vidzemes tūrisma informatīvās sistēmas izveidi 

(informatīvās zīmes, norādes).  

 Paredzēt kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un attīstību teritoriju 

plānojumos, veidot izpratni par Vidzemes dabas vērtībām. 

 Veicināt īpaši aizsargājamo teritoriju un ainavu apsaimniekošanas plānu 

izstrādi un realizāciju. 

Ierobežojumi. 

Nebraukt un nestāvēt ar automašīnām un motocikliem pie Niedrāja ezera 

128.kv.41.nog., D gals – purvainā pussala. 
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4. Purvu teritorijas. 

 

  Pagasta teritorijā atrodas 10 purvi. Purvu kopplatība 488,4 ha, no kuriem lielākie 

ir Baltais  purvs – 163,2 ha, Apiņu purvs – 161,1 ha, Krievu purvs 125,9  ha. Šie purvi 

atrodas Mežoles liegumā un ir NATURA 2000 teritorijas.  To izmantošana paredzēta 

atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 

Mērķis. 

 Launkalnes pagastā esošās purvu teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt vērtīgo 

bioloģiski daudzveidīgo ekosistēmu. 

Izmantošana. 

 Purvu teritorijas izmantošana saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, 

dabas tūrismu un dabas aizsardzību. Pieļaujams izveidot būves vienīgi šo 

izmantošanas veidu nodrošināšanai.  

 Vēlams izvietot jaunas un atjaunot esošās informatīvās zīmes, iespējama 

skatu platformu un taku izveidošana, kas jāsaskaņo ar pagasta 

pašvaldību. 

 Attīstot tūrismu purva teritorijās, jāizstrādā teritorijas izmantošanas 

projekts, izvērtējot paredzamās slodzes teritorijai. Projekts jāsaskaņo ar 

pagasta pašvaldību. 

 

3.1. Aizsargjoslas ap purviem. 

 Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību 

un stabilizētu mitruma režīmu meža un purva saskares (pārejas) zonā.  

        18. tabula 

Objekta nosaukums un platība  
Aizsargjoslas platums 

m 

Baltais purvs 163,2 ha 50 

Krievu purvs  125,9 ha 50 

Apiņu purvs 161,1 ha 50 

 

Pārējām purvu teritorijām, kuru platība ir 10 – 100 ha, noteikta aizsargjosla 20 m. 
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Launkalnes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap purviem saskaņā ar LR 

„Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 7.1 pantu. 2) Minimālie aizsargjoslu platumi ap 

purviem tiek noteikti: 

1) 10 līdz 100 hektārus lielām platībām — 20 metru josla; 

2) par 100 hektāriem lielākām platībām — 50 metru josla meža augšanas pstākļu tipos 

uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un 

vismaz 100 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm. 

(2002.gada 21.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 26.03.2002.) 

Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka „Meža likums” 

(21.02.2002.) 
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4.  Ūdeņu aizsardzība 

 

Mērķis. 
Nodrošināt ilgspējīgu ūdens resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu.  

Izmantošana un veicamie pasākumi ūdens aizsardzībā. 

 „Ūdens apsaimniekošanas likums”(15.10.2002.) nosaka, ka turpmāk 

ūdeņu aizsardzības pasākumi jāplāno un jāīsteno upju baseinu robežās, 

jo visā to aizņemtajā teritorijā atrodamie ūdens resursi un to kvalitāte ir 

cieši saistīti. Likumā izvirzīto mērķu sasniegšanā un ar tiem saistīto 

uzdevumu izpildē lielākā vai mazākā mērā būs iesaistīti visi upju baseinu 

steritorijā dzīvojošie un strādājošie – gan pašvaldības, gan uzņēmēji, gan 

iedzīvotāji. 

 Pazemes ūdens resursu apzināšanā, antropogēno slodžu noteikšanā 

pazemes ūdens objektiem un kvalitātes kritēriju noteikšanā vadīties pēc 

MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu 

apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem” (19.10.2004.). 

 Ūdeņu aizsardzības un izmantošanas jomā jāievēro likums „Par 

piesārņojumu” (01.07.2001.). Viens no likuma pamatprincipiem ir viena 

objekta radītā ietekme – ūdens, gaisa, augsnes piesārņojums, atkritumi, 

patērētie dabas resursi jāvērtē kompleksi. Tas uzdod fiziskai vai 

juridiskai personai, kura darbība rada piesārņojumu, novērst 

piesārņojuma rašanos vai samazināt to, ievērot likumdošanā noteiktos 

vides kvalitātes normatīvus, ierobežojumus un aizliegumus, veikt 

monitoringu un piesardzības pasākumus. 

 Atļaujas saņemšanai jāievēro MK noteikumi Nr.294 „Kārtība kādā 

piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 

veikšanai”(09.07.2002.). 

 Ūdens kvalitātes noteikšanā vadīties pēc MK noteikumiem Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.).  

 Pazemes un virszemes ūdens izmantošanā jāvadās pēc likuma „Par 

zemes dzīlēm” (02.05.1996.) un „Ūdens apsaimniekošanas 

likuma”(15.10.2002.). Jāievēro kārtība, kādā piesakāmas un 

izsniedzamas ūdens lietošanas atļaujas, kā veicama ūdens lietošanas 
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uzskaite vadoties pēc MK noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par ūdens 

resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.).  

 MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.) 

nosaka obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, 

kārtību, kādā novērtējama ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, kā arī 

dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību. 

 

4.1. Artēziskās akas.  
Kā viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdeņu piesārņošanas avotiem ir 

pamestie, nevienam nepiederošie ūdens apgādes urbumi. 

 Ūdens apgādes urbumi parādīti tabulā 3.2. I daļā Launkalnes pagasta pašreizējā 

teritorijas izmantošana. 

 LR likumā „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996.) noteikts, ka pazemes ūdeņi pieder 

zemes gabala īpašniekam, tāpēc galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko 

perspektīvu un tātad arī urbuma izmantošanu vai likvidāciju, jāpieņem zemes 

īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas. 

 

Izmantošana un veicamie pasākumi: 

 Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot, nepieciešams: 

- sakārtot stingra režīma aizsargjoslas; 

- nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 

- nodrošināt urbuma aizsardzību no fiziskas bojāšanas; 

- nodrošināt patērētā ūdens uzskaiti.  

 Pirms urbuma izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un ūdens atsūknēšanu (akas skalošanu), ūdens paraugu noņemšanu 

un tā kvalitātes pārbaudi.  

 Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 

nepieciešams likvidēt (hermetizējot jeb tamponējot), nodrošinot pazemes 

ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju drīkst veikt 

uzņēmējsabiedrība, kurai ir Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegta licence šāda 

veida darbu veikšanai. 
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 Katram ūdens apgādes urbumam jābūt urbuma pasei un ja ūdens patēriņa 

apjoms pārsniedz 10 m3
 diennaktī un urbumu izmanto vairāk kā 50 

personas, nepieciešama Reģionālās vides pārvaldes ūdens lietošanas atļauja. 

 Nepieciešama aku un urbumu aizsardzības programmas izstrāde un regulāra 

ūdens kvalitātes kontroles (vismaz vienu reizi gadā) sistēmas izveidošana. 

 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām  (9.pants. ). 

            (1) Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu  

            ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu  

            piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti  

            visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25 gadiem). 

            (2) Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī  

            bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, akām un avotiem,  

            kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām  

            individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas  

            nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu  

            infiltrācija un ūdens piesārņošana. 

            (3) Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina,  

            ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo  

            ūdens patēriņu. 

            (4) Ja centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots gruntsūdeņu  

            (neaizsargāts) ūdens horizonts vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas  

            papildināšanas metode, stingrā režīma aizsargjoslu aprēķina tā, lai  

            nodrošinātu ūdens filtrācijas laiku no aizsargjoslas robežas līdz  

            ūdens ieguves urbumiem ne mazāku par gadu. 

            (5) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas ap ūdens  

            ņemšanas vietām, izstrādā Veselības ministrija pēc saskaņošanas ar  

            Vides ministriju. 

            (2002.gada 21.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti  

            ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 23.07.2003.) 
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Launkalnes pagastā aizsargjoslu lielumi noteikti ap šādām pazemes ūdens ņemšanas 

vietām: 

19.tabula 

Urbuma 

DB Nr. 

Atrašanās 
vieta 

Urbuma lietotājs 

Stingra 

režīma 

aizsargjosla 

m 

Bioloģiskā 

aizsargjosla m 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

m 

P500509 Launkalnes 

ciems 

Launkalnes 

pagasts 
10 

  

270 -785 

P00510 Launkalnes 

ciems 

Launkalnes 

pagasts 
10 

  

270 -785 

P500766 

 

Silvas ciems Launkalnes 

pagasts 
10 

 

65 

 

430 - 1110 

P500761 Silvas ciems Launkalnes 

pagasts 
10 

65 430 - 1110 

  

 Launkalnes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar ūdens ņemšanas vietām 

saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 9.pantu. 

 Stingrā režīma aizsargjoslu lielumi noteikti, ņemot vērā ūdens horizontu 

aizsargātības pakāpi. Bakterioloģiskā aizsargjosla noteikta ņemot vērā ūdens patēriņu 

pēc pases datiem. 

 Aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām nosaka LR 

“Aizsargjoslu likuma” 39.pants. 

  

4.2. Virszemes ūdeņu aizsardzība.  

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā mērogā 1:10 000 ir parādītas 

virszemes ūdeņu aizņemtās platības un to attiecīgās aizsargjoslas ūdenstecēm un 

ūdenstilpēm, kurām tās paredzētas 10 m līdz 100 m platā joslā. 

 Launkalnes pagasta teritorijas lielākās ūdensteces ietilpst Gaujas baseinā 

(baseina kods Nr. 52).  

       20. tabula 

Nr. p. 

k. 

Upes nosaukums Aizsargjosla 

metros 

Upes 

garums 

km 

1. Abuls – Gaujas kr. krasta 

pieteka 

100 52 

2. Rauza – Vecpalsas kr. kr. 

pieteka 

100 41 

3.              Vija  - Gaujas kr. kr. pieteka 100 62 

4. Dranda – Abula kr. kr. pieteka 50 11 
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5. Kamalda – Vijas kr. kr. pieteka 50 18 

6. Kļavaisa – Palsas kr. kr. pieteka 50 20 

7. Lipsa – Šepkas kr. kr. pieteka 50 16 

8. Lazdu grava – strauts, Abula kr. 

kr. pieteka 

10  

9. Ludze – Šepkas lab. kr. pieteka 10  

10. Puju strauts – Abula lab. kr. 

pieteka 

10  

11. Ruņģu strauts – Rauzas kr. kr. 

pieteka 

10  

12. Palsa (līdz Jaunpalsai) 100 68 

13. Šepka 50 24 

14. Cērtene 10 

 

8 

 

Mērķis. 

Launkalnes pagasta ūdenstilpju un ūdensteču mērķis ir kalpot iedzīvotāju 

atpūtai, tūrismam, ugunsnelaimes likvidēšanai. 

Izmantošana. 

 Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībā un apsaimniekošanā vadīties no 

LR likuma „Ūdens apsaimniekošanas likuma” (15.10.2002.), kas veicina 

ilgspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu un MK noteikumiem 858 

„Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, 

kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 

(19.10.2004.). 

 Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības noteikt atbilstoši 

lietojuma mērķiem un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti noteiktajiem normatīviem, vadoties no MK noteikumiem Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.). 

 Virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, nodrošinot visu 

kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu. 

 Lizdoles, Niedrāja ezerus izmantot atpūtai, veicot piekrastes joslas 

sakārtošanu atbilstoši atpūtas zonu un peldvietu statusam. Peldvietu 

iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro MK noteikumi Nr. 300 „Peldvietu 

iekārtošanas un higiēnas noteikumi” (11.08.1998.). 
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 Mākslīgo ūdenskrātuvju saglabāšana un veidošana, veicinot zivsaimniecības 

un tūrisma attīstību. 

 Uz Launkalnes pagasta Abula upes aizliegta hidroelektrostaciju būvniecība  

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz 

kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 

(09.02.2002) 

 Ūdenstilpju izmantošanai zivsaimniecībā jāizstrādā ilgspējīgs saimnieciskās 

izmantošanas attīstības plāns, jāizstrādā ūdenstilpes zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.21 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” (16.01.1996.). 

 Ugunsnelaimes gadījumā visas Launkalnes pagasta ūdenstilpes, neatkarīgi no 

tās piederības izmantojamas kā hidrants. 

 

Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas. 
 Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas ir noteiktas, lai samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu 

attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. 

 Uz Launkalnes pagasta teritoriju attiecas LR „Aizsargjoslu likuma” 

(11.03.1997.) 7. pants,( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. likumu un 

19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 23.07.2003.)  kas nosaka virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslas. 

Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi:  

1) lauku apvidos  (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma) 

a) 25 — 100 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla 

katrā krastā, 

b) 10 — 25 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā 

krastā, 

c) līdz 10 kilometriem garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā 

krastā, 

d) ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka par 1000 hektāriem, — ne mazāk kā 500 metrus 

plata josla, 
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e) 100 — 1000 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 300 metrus plata josla, 

f) 25 — 100 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla, 

g) 10 — 25 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 50 metrus plata josla, 

h) līdz 10 hektāriem lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 10 metrus plata josla, 

i) ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu palieni — ne mazāk kā 

visas palienes platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekšējos apakšpunktos 

noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma; 

2) pilsētās un ciemos — teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla 

katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ; 

3) mākslīgam ūdensobjektam (izņemot gadījumus, kad tas atrodas fiziskās personas 

īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas) — teritorijas 

plānojumā, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā; 

4) uz salām un pussalām — teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 20 metrus plata 

josla. 

  Aprobežojumus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās nosaka “Aizsargjoslu 
likuma” 37.pants. 
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5. Smilts un grants ieguves teritorijas. 

 

Viena no lielākajām smilts un grants atradnēm Launkalnes pagastā un arī  Valkas 

rajonā ir Kapusila atradne, kas sastāv no četriem atsevišķiem laukumiem. Pirmoreiz 

to sāka pētīt 1977. gadā. Smilts un grants ieguvei tiek izmantota atradne Kapusils 1. Šī 

ir rajona nozīmes derīgo izrakteņu ieguves teritorija. 

Mērķis. 

Smilts – grants un smilts atradne pagasta plānojumā izdalīta ar mērķi smilts – grants 

un smilts ieguvei. 

Izmantošana. 

 Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši likumam „Par zemes dzīlēm” 

(21.05.1996) un MK noteikumiem Nr.239 „Zemes dzīļu izmantošanas 

noteikumi”. 

 Pabeidzot derīgo izrakteņu karjeru ekspluatāciju, to teritorijas ir jārekultivē. 
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6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. 
 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības , kas 

atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Tās ir teritorijas, kurām ir liela nozīme dabas 

daudzveidības saglabāšanā, kā arī liela zinātniska, estētiska, kultūras un rekreācijas 

vērtība. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek izveidotas saskaņā ar LR likumu “Par 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) vai MK noteikumiem. Tās ir 

teritorijas , kas atbilst kādai no septiņām aizsargājamo teritoriju kategorijām, kas 

savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību, un dažādu 

aizsardzības pakāpi – atļautajām un aizliegtajām darbībām. 

Launkalnes pagastā ir 4  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 5 īpaši 

aizsargājamie  dabas objekti un 22 aizsargājamo augu atradnes. 

Dabas liegumi:  Launkalnes liegums 172 ha, 

                 Rauzas liegums  812,0 ha 

        Mežoles kompleksais liegums 2832,0 ha 

Ģeomorfoloģiskie veidojumi:  “Vecsautiņu” avoti 1,0 ha  

Dendroloģiskais stādījums:   Silvas dendrārijs – 14,5 ha 

Aizsargājamie koki:        “ Kaģu “ parastā goba – 24 m, 

                              Vīksna, 

                              Egle ar vējslotu. 

1999. g. 15. jūnijā LR  MK apstiprināja Noteikumus par dabas liegumiem, 

kuros ir iekļauts Mežoles dabas liegums. Tā statuss stājās spēkā ar 2000. g. 1. aprīli.  

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija. Šis liegums ir 

nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. 

Konstatēts sevišķi reto un īpaši aizsargājamo augu un bezmugurkaulnieku sugas. 

Vienlaicīgi   ar Mežoles projektu par nenoplicinošu mežsaimniecību, tika izstrādāti 

Mežoles dabas lieguma individuālie aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi. 

Noteikumi nosaka dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā 

arī tā funkcionālo zonējumu, lai saglabātu teritorijai raksturīgo mežu bioloģisko 

daudzveidību. 
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 Lieguma teritorijā atrodas vairāki ar bioloģisko daudzveidību valstij nozīmīgi 

dabas objekti:  

Krievu purvs – 125,9 ha, 

     Apiņu purvs – 161,1 ha, 

      Baltais purvs – 163,2 ha. 

Mērķis. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek izveidotas ar mērķi aizsargāt un 

saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātnisko pētījumu un vides pārraudzību, 

saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Eiropas Savienības mērķus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā nosaka 

Eiropas Kopienu Padomes direktīvas – 92/43/EEK (1992. gada 21.maijs) “Par dabisko 

biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību” un 79/409/EEK (1979. gada 2. 

aprīlis) “Par savvaļas putnu aizsardzību”. 

Izmantošana. 

 Zemes, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojamas ievērojot 

MK noteikumus Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003. ar grozījumiem, kas 

izsludināti līdz 05.11.2005) un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības 

plānus, kā arī MK noteikumi Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 

(15.06.1999.). 

   Dendroloģisko stādījumu izmantošnu nosaka MK noteikumi Nr. 131/2001 

“Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem.”  

 Dabas lieguma “Mežole” izmantošanas kārtību nosaka MK noteikum Nr.             

45 “Dabas lieguma “Mežole” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”. 
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7.  Kultūras pieminekļi 
 

Launkalnes pagastā atrodas sekojoši valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi: 

Valsts nozīmes aizsargājamie pieminekļi Launkalnes pagastā: 

Nr.  2377 Pīkaņu Skansts kalna pilskalns  “Kalna Pīkaņas”.  

Nr.  8335 Kapusila pilskalns Kapusila mežā pie bij.” Kapusiliem”. 

Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļu statuss Launkalnes pagastā piešķirts šādiem 

objektiem: 

Nr.     2378    Pāvulkalna viduslaiku kapi pie ” Strautiņu” mājām;  

Nr.     2375 Kaktiņu senkapi pie “Kaktiņu” mājām; 

Nr.     2376 Mūsiņu viduslaiku kapi netālu no “Mūsiņu” mājā; 

Nr.     2374 Kalnaslapjumu senkapi pie bijušajiem “Kalnaslapjumiem”.  

Perspektīvie kultūras pieminekļi -  jāizvērtē iespēja iekļaut, valsts vai vietējās 

nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā arkveida akmens tiltu pār Rauzas upi 

Launkalnes ciemā.  

Mērķis. 

 Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi saglabāt to 

zinātnisko, kultūrvēsturisko un estētisko vērtību. 

 Projektētie valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi 

parādīt kultūras pieminekļus, kuri drīzumā varētu iegūt arī oficiālu 

aizsardzības statusu, tādējādi rēķinoties ar tiem jau šobrīd. 

Kultūras pieminekļu aizsardzība un izmantošana. 

Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka LR likums „Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” (11.03.1992.), un MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras 

pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma 

tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu” (30.08.2003.). Aizsardzības zonas un 

to uzturēšanas režīmu nosaka atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas apstiprinātam aizsardzības zonas projektam. Aizsardzības zonu projektus 

izstrādā pēc inspekcijas, pašvaldības, pieminekļa īpašnieka, zemes īpašnieka vai citas 

ieinteresētas personas pasūtījuma.  

 Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina 

Ministru kabinets, to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija un tās izdotie administratīvie akti – norādījumi par katra atsevišķa 

kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, kas ir saistoši attiecīgā 
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kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam). (Likuma „Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību” 5.pants). 

 Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa 

atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, jā tādējādi tiek apdraudēta kultūras 

pieminekļa saglabāšana. 

 Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti 

kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo 

kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa 

īpašnieka (valdītāja) pienākums ir : 

- ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu 

izmantošanu un saglabāšanu; 

- informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru 

bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim. 

(Likuma „Par  

     kultūras pieminekļu aizsardzību”11.pants) 

 Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav 

vajadzīga īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu 

atvieglojumi vai kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai 

objekta lietošanas ierobežojumiem. 

 Kultūrvēsturisko pieminekļu rekonstrukcija un pārbūve pieļaujama tikai 

saskaņojot to ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju. 

 Jaunatklātie objekti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai 

citāda kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā (valdījumā) tie atrodas, 

līdz jautājuma izlemšanai par šo objektu iekļaušanu valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad 

par to ticis informēts objekta īpašnieks, atrodas valsts aizsardzībā. (Likuma 

„Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17.pants). 

 Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama 

vienīgi tad, ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un 

māksliniecisko vērtību.(Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

19.pants). 
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 Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina 

kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un 

juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj 

arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to 

nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un 

turpmākie darbi jāpārtrauc. (Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

22.pants). 

 Attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām 

rekonstrukcijas situācijā jāpieņem ne mazāks par: 

  - 5 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam; 

  - 2 m līdz pārējām inženierkomunikācijām 

Šajos gadījumos jāgarantē speciāla tehnisku pasākumu veikšana celtniecības 

darbu laikā (LBN 100, p.10.22.). 

 

7.1. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem. 
 Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras 

pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvo 

ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. Metodiku izstrādā valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija. Ja aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem nav 

noteikta īpaši, tās minimālais platums lauku apvidos ir 500 m ko nosaka LR 

„Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 8. pants. 

 Launkalnes pagasta teritorijā ap valsts aizsardzībā esošajiem valsts un vietējās 

nozīmes  kultūras pieminekļiem aizsargjosla ir 500 m.  

7.2. Aprobežojumi aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem. 
- jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju; 

- pārdot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas 

zemi, kā arī aizliegts to sadalīt; 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 

- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas; 

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, elļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, 

izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas. 

- aizliegts iekārtot atkritumu glabāšanas poligonus. 
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8.Apbūves teritorijas. 
 

VISAS APBŪVES TERITORIJAS IEZĪMĒTAS KARTĒS „LAUNKALNES PAGASTA 

ESOŠĀ IZMANTOŠANA” UN „LAUNKALNES PAGASTA PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) 

IZMANTOŠANA” (MĒROGS 1 : 10 000) UN APBŪVES TERITORIJU 

IZMANTOŠANA NOTEIKTA „LAUNKALNES PAGASTA APBŪVES NOTEIKUMOS”. 

 

8.1. Ražošanas apbūves teritorijas. 
 

Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas. 

Lauksaimnieciskās ražošanas apbūves teritorijas ir teritorijas, kuru galvenais 

esošais un plānotais izmantošanas veids ir laukkopības, lopkopības produktu ražošana, 

pirmapstrādes un pārstrādes objekti, sugu un šķirņu selekcija, lauksaimniecības mašīnu 

un iekārtu uzglabāšana, remonts vai apkope u.tml.). 

Pagastā kā šīs teritorijas izdalītas fermas „Abuliņi”, „SIA Sprīdītis”, “Avotiņi”, 

‘Krūklants”, graudu kalte Mežciemā, mehāniskās darbnīcas Launkalnē. 

  

Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijas.   

Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijas  ir teritorijas, kuru galvenais 

izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī 

tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam. 

 Launkalnes pagastā, kā rūpnieciskās ražošanas teritorijas ir izdalītas 

kokapstrādes uzņēmumu teritorijas: SIA “Vudlande”, AS “Stora Enso Timber”, SIA 

“Smiltene Impex, SIA ”ROURE”, SIA “ Larus koks”, SIA “Aigas galdniecība”. 

 Plānotās rūpnieciskās ražošanas teritorijas ir izdalītas SIA “Vudlande” 

īpašumos ”Jaunupītes” un “Normeži”, SIA “Graanul Invest” īpašumā “Ezeriņi”. 

 

Ražošanas tehniskās apbūves teritorijas. 

Ražošanas tehniskās apbūves teritorijas ir izbūves teritorijas, kur galvenais 

zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta inženierkomunikāciju objekti, 

kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. 

Pagasta teritorijā: attīrīšanas iekārtu teritorijas, depo, katlu māja. 
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8.2. Dzīvojamās apbūves teritorijas. 
Individuālo (savrupmāju) dzīvojamās apbūves teritorijas. 

Individuālo (savrupmāju) dzīvojamās apbūves teritorijas ir teritorijas, kurās 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu 

ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo 

māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā 

dzīvojošu ģimeņu mājoklis. Teritorijā var izvietoties arī vietējas nozīmes 

mazumtirdzniecības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras objekti. 

Šāda apbūve ir Launkalnes ciemā – Līvānu tipa 8 mājas, bez tam vēl 6 

individuālās mājas. Savrupmāju apbūves teritorijas ir palielinātas, salīdzinot ar 

faktisko stāvokli. Tas darīts ar ilgtermiņa perspektīvu, ievērojot potenciālo iedzīvotāju 

augošo interesi individuālai būvniecībai. 

Plānotās individuālo māju apbūves teritorijas: Launkalnes ciemā, Silvas ciema 

“Pavāros”, Saltupu ciemā, Mežciemā, ārpus esošajiem ciemiem īpašumā “Vimbas”,  

“Īles”, “Kaģi 2”. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir teritorijas, kuras galvenais 

izmantošanas veids ir mazstāvu vairākdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve 

ar īres vai privātiem dzīvokļiem. Var būt arī nelieli mazumtirdzniecības un sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras objekti. 

Pēdējā laikā dominējošo apbūves un attīstības tendenču apstākļos, zona 

uzskatāma par neperspektīvu un noteikta faktiskajās robežās. Nākošo 12 gadu laikā, 

vairākdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība netiek plānota. 

Jauktā sabiedriskās nozīmes un darījumu apbūves teritorijas. 

Jauktā sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas ir teritorijas, kuras esošais 

un plānotais (atļautais) galvenais būvju un zemes izmantošanas veids ir domāts 

iedzīvotāju apkalpošanai – mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, pārvaldes, 

izglītības, kultūras u.tml. iestādes, sporta būves. Pieļaujami atsevišķi dzīvojamās 

apbūves objekti, kur tie jau atrodas. 

Pagastā izdalīti: Launkalnes ciemā - pagasta administratīvā ēka, skola – 

bērnudārzs, veikals. 

Silvas ciemā: AS Latvijas Valsts meži nekustamais īpašums “Mežsaimniecība”, 

sporta komplekss, angāra – sporta zāles būvlaukums, veikals.  
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9. Tūrisma un rekreācijas teritorijas. 
 

Launkalnes pagastā kā nozīmīgākie tūrisma resursi ir krāšņa daba, sakopta ainava un 

tūrisma uzņēmumi. 

 Mērķis. 

 Veicināt tūrisma attīstību pagastā. 

Izmantošana. 

 Ainavu un rekreāciju teritoriju izmantošana var notikt saskaņā ar 

pamatizmantošanas veidu, izņemot darbības, kas var samazināt šīs 

teritorijas ainavisko rekreatīvo vērtību. 

 Ieteicams izstrādāt šo teritoriju attīstības projektus un uzstādīt tūrisma 

informācijas norādes. 

 

Atpūtas un sporta bāze “Silmači” -  pie Lizdoles ezera var nodrošināt tūristus ar 

naktsmītnēm, pirti, telšu vietu, pludmali, ugunskura vietu, sporta inventāru, laivām, 

katamarāniem.  

Ņemot vērā, ka šeit ir arī sporta komplekss – stadions, volejbola, futbola, 

basketbola, tenisa laukumi, bāzei ir liela loma ar sportu saistīta tūrisma attīstībā. 

Iespējamie veidi: ūdenssports, orientēšanās, jāšanas sacensības, slēpošana u.c. 

 Teritorija pie Niedrāja ezera – šī ir iedzīvotāju iecienīta un  apmeklēta atpūtas 

vieta. Šajā teritorijā Mežoles M 129.kv.17. nogabalā pie ezera paredzēta 

labiekārtošana - tiltiņa būve, 136/137kv. – stigas tīrīšana, riteņbraukšanas trases 

uzlabošana, 129. kv.3. nogabalā – lapenes ierīkošana. Smiltenes apkārtnes  mežu 

apsaimniekošanas plānā paredzēta meža zemes transformācija Mežoles M 129.kv. 41. 

nogabalā sporta spēļu laukumu un telšu vietu ierīkošanai pie Niedrāja ezera. 

Dabas izziņas taka –“ Veļukalnos” – atrodas netālu no Launkalnes ciema 

īpašumā “Veļukalni”. Taka izveidota gleznainā vietā un ietver sevī interesantas 

ekosistēmas- gravu, strautu, pļavu, purvu, ezeru. Šeit ar vietējo uzņēmēju palīdzību 

iekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem, tiltiņiem, ugunskura vietām.  

Viesu nams - “Jeiskas dzirnavas” -  atrodas pie Jeiskas ūdenskrātuves. Tas 

atrodas apmēram 1,5 km no Launkalnes. Īpašnieki iznomā 2 atpūtas mājiņas, ir arī 

pirts, kamīnzāle, istabas nakšņošanai. 
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10.  Līnijbūvju teritorijas. 
 

Ceļu līnijbūvju teritorijas. 

Ceļu līnijbūvju teritorijas ir teritorijas, kurā izvietojas pati autoceļa 

konstrukcija, satiksmes apkalpes objekti (stāvvietas, pieturas, u. tml.), kā arī citas 

komunikācijas ceļa nomalēs vai zem ceļa seguma klātnes. 

 

Valsts autoceļi.  
Pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi parādīti atbilstoši esošajai situācijai 

(karte Launkalnes pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). Jaunu autoceļu izbūve 

tuvākajā perspektīvā nav paredzēta. 

Launkalnes pagasta teritoriju šķērsojošie valsts nozīmes autoceļi: A2 Rīga – 

Sigulda – Igaunijas robeža – 2. tehniskā kategorija; 

- P27 Smiltene – Velēna – Gulbene -  3. tehniskā kategorija; 

- V235 Lembis – Drusti – Vecpiebalga  -  5. tehniskā kategorija; 

- V251 Branti – Pieniņi – Launkalne -  5. tehniskā kategorija; 

- V252 Smiltene – Rauziņa  -  5. tehniskā kategorija; 

- V253 Menskas – Medņi   -  5. tehniskā kategorija; 

- V255 Smiltene – Pavāri   -  5. tehniskā kategorija; 

- V267 Ķieģeļceplis – Lizdole  -  5. tehniskā kategorija; 

- V412 Ķeņģi – Jaunpiebalga  -  5. tehniskā kategorija. 

Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļa zemes josla šādā 

minimālajā platumā: 

- 2. tehniskās kategorijas ceļiem – 31 m; 

- 3. tehniskās kategorijas ceļiem – 27 m; 

- 5. tehniskās kategorijas ceļiem -  19 m. 

Pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātienes 

platumā. 

Ceļu zemes nodalījuma joslas platumu saskaņā ar projektu var grozīt atkarībā no 

uzbēruma vai ierakuma platuma. 

Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. Šajā 

ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu dienesta 

atļaujas.  
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Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas valsts 

autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz ceļa abām pusēm: 

- Valsts galvenajiem autoceļiem -  100 m; 

- Valsts 1. šķiras autoceļiem -    60 m; 

- Valsts 2. šķiras autoceļiem -    30 m. 

Launkalnes pagasta pašvaldības autoceļi sadalās sekojoši: 

- A – grupas ceļi kopā – 23,96 km, t.sk. ar asfalta segumu 1,82 km, ar grants segumu 

22,14 km. 

- B – grupas ceļi kopā – 26,22 km, ar grants segumu. 

- D – 

Mērķis. 
Pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi izdalīti, lai parādītu to uzturēšanai 

un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu. 

Izmantošana. 
 Valsts autoceļu izmantošanu, aizsardzību un darbību uz tiem nosaka LR 

likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.), „Būvniecības likums” 

(08.10.1995.) un „Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.). 

 

Pašvaldības autoceļi. 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā pašvaldību autoceļi parādīti atbilstoši 

esošajai situācijai (karte Launkalnes pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). 

Teritorijas plānojumā jaunas teritorijas pašvaldību autoceļiem netiek paredzētas. 

Izņēmums varētu būt plānotās turpmākās izpētes apbūves teritorijas, kur jaunie 

autoceļi varētu parādīties izstrādājot detālplānojumus.  

Mērķis. 
 Pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības autoceļi izdalīti, lai parādītu to 

uzturēšanai un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu. 

Izmantošana. 
 

 Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka LR likums 

„Par autoceļiem” (02.04.1992.), „Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.). 

Aizsargjoslu noteikšanā jāvadās no „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) un MK 

noteikumiem Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 

(04.10.2001.)  

 Visiem pašvaldību autoceļiem ceļu zemes nodalījuma josla ir 19 m. 
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Pārējo autoceļu teritorijas.  

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi parādīti kartē 

„Launkalnes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” atbilstoši esošai 

situācijai. 

 Šajā grupā ietilpst A/S “Latvijas valsts meži” ceļi, kā arī ceļi uz  privātmājām 

un uzņēmumiem.  

Mērķi. 
 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi parādīti, lai informētu 

par to atrašanās vietu un izmantošanas nosacījumiem. 

Izmantošana. 

 Saskaņā ar LR likumu „Par autoceļiem” (02.04.1992.)  2. un 4. pantu 

māju un uzņēmumu ceļi un to zemes ir attiecīgās juridiskās vai fiziskās 

personas īpašums un izmantojams transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto 

ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. 

 Māju un uzņēmumu ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka 

LR likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.) un „Ceļu satiksmes likums” 

(21.10.1997.), kā arī Satiksmes ministrijas pavēle Nr.52 „Par pagastu, 

uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas 

pārraudzības nolikuma apstiprināšanu”. 

 

Aprobežojumi aizsargjoslās gar autoceļiem. 

Aizsargjoslās gar autoceļiem papildus “Aizsargjoslu likuma”   35.pantā minētajam tiek 

noteikti šādi aprobežojumi: 

            1) lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes 

drošību, aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts: 

            a) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu          

krautuves, par to rakstveidā neinformējot  autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku 

ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku, 

            b) bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo 

izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un  pārvietošanas darbus, izņemot 

lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus. 
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Ministru kabineta noteikumos Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” p.11.-17. dota norāde par 

komunikāciju izvietojumu ceļu un ielu nodalījumu joslās, atkarībā no atrašanās vietas:  

11. Ārpus pilsētām un ciemiem inženierkomunikācijas pie autoceļiem izvieto aiz 

ceļu zemes nodalījuma joslas. 

12. Pilsētās un ciemos maģistrālās un sadalošās inženierkomunikācijas izvieto starp 

ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā 

13. Pilsētās un ciemos, kur ir maz vietas inženierkomunikāciju izvietošanai, 

inženierkomunikāciju kolektorus, kanālus, tuneļus vai kabeļu kanalizāciju var 

izvietot zem ietvēm vai ielu (ceļu) sadalošajām joslām. 

14. Pilsētās un ciemos zem ielu (ceļu) sadalošajām joslām izvieto ūdensvadu, 

vidēja un augsta spiediena gāzesvadus, sadzīves notekūdeņu vai lietus ūdeņu 

kanalizāciju, siltumvadus un elektrības kabeļus. 

15. Pilsētās un ciemos zem ietvēm, gājēju celiņiem un zaļajām joslām izvieto 

elektrības kabeļus, telekomunikāciju kabeļus un to kanalizāciju, kabeļus 

signalizācijai un operatīvai sadalei, kā arī, ja iespējams ievērot drošības 

attālumus, zema spiediena gāzesvadus. 

16. Ja pilsētā vai ciemā inženierkomunikācijas nav iespējams izvietot starp ielas 

(ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā, 

inženierkomunikāciju izvietošana zem ielu (ceļu) brauktuvēm atļauta pēc 

inženierkomunikāciju izvietojuma un būvniecības nosacījumu (piemēram, ielas 

seguma atjaunošana, būvdarbu veikšanas laiks un organizācija) saskaņošanas ar 

ielas (ceļa) īpašnieku vai valdītāju. 

17. Izbūvējot cieto segumu un rekonstruējot ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas 

pazemes inženierkomunikācijas, pārbauda inženierkomunikāciju tehnisko 

stāvokli, kā arī paredz inženierkomunikāciju pārlikšanu zem ietvēm un 

sadalošajām joslām, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots vai 

to atstāšana zem brauktuves nav pieļaujama inženierkomunikāciju 

ekspluatācijas apstākļu dēļ. 

Elektropārvades līnijas. 

Teritorijas plānojuma kartē „Launkalnes pagasta esošā teritorijas izmantošana” un 

„Launkalnes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” parādītas 110 kV un 20 

kV elektrolīnijas un transformatori atbilstoši esošai situācijai. 
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Mērķis. 

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā 110 kV, 20 kV elektrolīnijas un to 

būvju teritorijas parādītas, lai informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslām un 

izmantošanas noteikumiem. 

Izmantošana. 

 110 kV un 20 kV elektrolīniju un to būvju teritorijās iespējama arī 

telekomunikāciju līniju un būvju izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī 

autoceļu teritorijās vai zem tām, kā arī šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju un telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 

nepieciešami iesaistīto pušu saskaņojumi būvniecībai, ja tiek skārta kāda 

no iepriekšminētajām teritorijām. 
 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

            Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības   elektriskajiem tīkliem, to 

iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 

ekspluatāciju un drošību. 

             Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido: 

1)     gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – zemes          gabals 

un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 

metru  attālumā no līnijas ass, 

b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem 

līdz 110 kilovoltiem – 4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi 

no līnijas, 

            c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem  

                       – 8 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

            2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem,             kā 

arī pilsētu lauku teritorijās – zemes gabals un gaisa telpa, ko  norobežo nosacītas 

vertikālas virsmas abpus līnijai: 

                      a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5  

                      metru attālumā no līnijas ass, 

                      b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem  

                      līdz 110 kilovoltiem – 20 metru attālumā no malējiem vadiem uz  

                      ārpusi no līnijas, 
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                      c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem  

                      – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

            3) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no 

kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā 

kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem; 

            4) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes 

ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver 

paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass; 

            5) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un       transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko  norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 

metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas 

uz zemes vai citas virsmas 

 Aprobežojumus aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem nosaka “Aizsargjoslu 

likuma “ 35.pants un 45.pants (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. likumu un 

22.06.2005. likumu) 

  

Gāzes vads. 

Launkalnes pagasta teritorijā atrodas akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” esošie 

maģistrālie gāzesvadi Rīga- Pleskava DN 700 mm un Izborska – Inčukalna pazemes 

gāzes krātuve (IPGK) DN 700 mm novietnes. 

A/S “Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa izstrādā “Smiltenes pilsētas 

perspektīvās gāzes apgādes plānojumu”. Launkalnes pagasta teritorijā ir plānota 

maģistrālā gāzesvada, gāzes regulēšanas stacija ( GRS) un augstā spiediena sadales 

gāzesvada novietne pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja – Dāmi,  valsts autoceļa 

V252 Smiltene – Rauziņa nodalījuma joslā un aizsargjoslā (skat. kartē plānotā  

teritorijas izmantošana). Šā perspektīvā gāzes apgādes novietņu plānojuma izmaiņas 

iespējamas, ja rodas jauni rūpnieciskie (SIA “Vudlande”) vai individuālie gāzes 

patērētāji. 

Mērķis. 

Plānotās gāzes vada teritorijas parādītas, lai informētu perspektīvos 

rūpnieciskos, komunālos un individuālos gāzes patērētājus Launkalnes pagasta 

apdzīvotajās vietās, lai projektējot un rekonstruējot ceļus, to nodalījumu joslās  
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paredzētu iespējamā augstā vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši 

LBN  un spēkā esošajam “Aizsargjoslu likumam”: 

22.pants. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un  

            būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 

            (1) Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām  

            un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai  

            nodrošinātu gāzesvadu, gāzes apgādes iekārtu un būvju, gāzes  

            noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību. 

            (2) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes  

            iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm veido: 

            1) gar gāzesvadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo  

            nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass,  

            gāzesvadam ar spiedienu: 

            a) līdz 0,4megapaskāliem - 1 metra attālumā, 

            b) vairāk par 0,4megapaskāliem līdz 1,6megapaskāliem - 5 metru  

            attālumā, 

            c) vairāk par 1,6megapaskāliem - 15 metru attālumā; 

            2) gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes  

            ūdensobjektus, - ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas  

            līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē  

            no gāzesvada ass; 

            3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals un gaisa telpa,  

            ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju  

            ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

            a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm - 25 metru attālumā, 

            b) ap gāzes regulēšanas stacijām - 6 metru attālumā, 

            c) ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas  

            punktiem - 30 metru attālumā, 

            d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem  

            ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem - 1 metra attālumā, 

            e) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem  

            ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6  

            megapaskāliem - 5 metru attālumā, 

            f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar  



 117 

            gāzes ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem - 5 metru attālumā, 

            g) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un atsevišķās būvēs  

            novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu  

            vairāk par 0,6 megapaskāliem - 6 metru attālumā, 

            h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)  

            25 metru attālumā, 

            i) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to  

            anodu zemējumiem - 4 metru attālumā no iekārtas vai zemējuma  

            kontūras; 

            4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm - zemes gabals un gaisa telpa,  

            ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju  

            ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

            a) ap gāzes krātuvju urbumiem- 50 metru attālumā, 

            b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un  

            uzpildes stacijām - 100 metru attālumā, 

            c) ap gāzes balonu grupu iekārtām - 10 metru attālumā, 

  d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) - 10 metru   

attālumā, 

            e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un  

            tirdzniecības punktiem - 10 metru attālumā, 

            f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru)  

            grupu iekārtām - 10 metru attālumā. 

Launkalnes pagastā maģistrālajam gāzesvadam ekspluatācijas aizsargjosla ir 

15m katrā pusē no gāzesvada ass, drošības aizsargjosla 200m.  

8 metru attālumā no maģistrālā gāzesvada atrodas sakaru kabeļi ar 

eksploatācijas  aizsargjoslu 2,5 m uz katru pusi. 

 

Aprobežojumus aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzesapgādes iekārtām un 

būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm nosaka Aizsargjoslu likuma 56.pants. 

 

Elektronisko sakaru tīkli. 

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju 

teritorijās parādīti telekomunikāciju starpcentrāļu kabeļi, mobilo sakaru būves – 

radiotorņi, bāzes stacijas. (kartē „Launkalnes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas 
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izmantošana” un „Launkalnes pagasta esošā teritorijas izmantošana”) atbilstoši 

pašreizējai situācijai. 

 

Mērķis. 

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju 

teritorijas parādītas, lai informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslu un to 

izmantošanas nosacījumiem. 

Izmantošana. 
 Šo teritoriju izmantošana paredzēta telekomunikāciju līniju un būvju 

izvietošanai, t.sk. arī mobilo sakaru nodrošināšanai. 

 Telekomunikāciju un to būvju teritorijās iespējama arī elektrolīniju un 

to būvju izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī autoceļu teritorijās vai 

zem tām, kā arī šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju, telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 

nepieciešama iesaistīto pušu saskaņojumi būvniecībai, ja tiek skārta 

kāda no iepriekšminētajām teritorijām. 

 Zemes gabalos ap izvietotajām būvēm, saskaņā ar 19.08.2003. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.465 “Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu 

līnijām noteikšanas metodika “, ir noteiktas aizsargjoslas.  

 

Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektrisko sakaru tīkliem. 

43.pants.  

(1) Papildus Aizsargjoslu likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem bez 

izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaņots ar elektronisko sakaru tīkla 

valdītāju, aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts: 

1) veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts 

planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, 

aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, autoceļu zemes  

2) nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem; 

3) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar 

urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

4) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, 

lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 
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5) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem 

neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu 

stāvvietas; 

6) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes, veikt iekraušanas, 

izkraušanas, gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, izmest 

enkurus, braukt ar nolaistiem enkuriem, ķēdēm, lotēm, velkamajiem 

rīkiem un traļiem, ierādīt zvejas vietas, zvejot zivis, vākt augus ar 

dziļūdens rīkiem, ierīkot lopu dzirdīšanas vietas, skaldīt un iegūt ledu; 

7) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, 

kuros ieguldīti elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas 

elektronisko sakaru tīklu līniju statnes, kabeļu sadales kastes un sadales 

skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis elektronisko sakaru tīkla 

līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju); 

8) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz 

pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, 

ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu notekas; 

9) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un 

reģenerācijas punktu, mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, 

šahtu, sadales skapju un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, 

kas minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru 

tīklu līnijām un iekārtām; 

10) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un 

iekārtu bojājumus; 

11) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus. 

12) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku 

vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes 

kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās elektronisko sakaru tīklu līnijas un 

iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to valdītāju. 
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11. Inženiertehniskie tīkli un būves. 
 

        Teritorijas plānojumā - teritorijas, kuru  primārais zemes izmantošanas veids ir   

inženiertehniskās komunikācijas (maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu, cauruļvadi 

un ar tām saistītās būves, ūdens ņemšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas).  

Inženierinfrastruktūra teritorijas plānojumā noteikta atbilstoši esošajai situācijai.  

Ūdensapgādes un to būvju teritorijas. 

 Silvas ciema kopējais ūdensvadu tīklu garums – 1,621 km. Ūdensvada tīklam ir 

24 māju ievadi. Tīkli pārsvarā ir būvēti no tērauda caurulēm ar 40 un 50 mm diametru, 

ķeta caurulēm ar 50mm diametru. Ūdensvadu tīklam ir 12 skatakas.   

Silvas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādi nodrošina viens ūdenstornis, kura 

rezervuāra tilpums ir 25 m3, ūdenstornis būvēts 1973.gadā,  tā fiziskais nolietojums 

90%. 

Launkalnes ciemā ūdens ieguvei tiek izmantoti divi artēziskie urbumi. 

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir 2 km. Lielākā tīklu daļa izbūvēta no ķeta 

caurulēm 100mm diametrā. Pārējie ūdensvada posmi izbūvēti no polietilēna un tērauda 

caurulēm ar diametru  50mm, 40mm, 25mm. 

 Ūdensvada tīklam ir 22 māju ievadi. Tā tehniskais tehniskais stāvoklis ir slikts. 

Pirms 38 gadiem būvētajiem tīkliem nepieciešama rekonstrukcija. 

Mērķis. 

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā ūdensapgādes un to būvju teritorijas 

izdalītas ar mērķi aizsargāt tās un plānot jaunas apbūves teritorijas. 
 

Izmantošana un veicamie pasākumi: 

 Programmas (800
+) ietvaros ir savienot Silvas ciema  ūdensapgādes, 

kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu sistēmas ar Smiltenes pilsētas 

komunikācijām. 

 Projekta ietvaros nomainīt maģistrālo ūdensvadu Launkalnes ciemā. 

 Ūdens atdzelžošanas stacijas būvi Launkalnes ciemā, esošā ūdenstorņa 

aizsardzības zonā. 

 Tamponēt artēziskās akas, kuras netiek lietotas. 

 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 

            (1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 
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            (2) Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: 

            1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz  

            2 metru dziļumam, - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

            2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2         

metriem, - 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās  malas; 

            3) gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās 

malas. 

Aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām nosaka “Aizsargjoslu likuma” 

39.pants. 

 

Notekūdeņu un to būvju teritorijas. 
  Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā notekūdeņu būvju (t.sk. attīrīšanas 

ietaišu) teritorijas parādīti kartē inženiertehniskie apgādes tīkli un būves. 

Mērķis. 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā notekūdeņu un to būvju teritorijas 

izdalītas ar mērķi nodrošināt esošo un plānoto apbūves teritoriju aizsargāšanu. 

Izmantošana un veicamie pasākumi. 

Launkalnes pagasta pašvaldība projekta ietvaros plāno veikt sekojošus 

pasākumus: 

 Uzbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Launkalnes ciemam, esošo attīrīšanas iekārtu teritorijā. 

 Pieslēgt kopējām komunikāciju sistēmām Saltupu ciema mājas.   

 Pieslēgt 8 Līvānu tipa mājas Launkalnes ciemā kopējai kanalizācijas 

sistēmai. 

 

Aprobežojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 

            Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem papildus šā likuma 

35.pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

            1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

objektiem; 

            2) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, mest un 

izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 

            3) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un 

degvielu. 
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12. Ugunsdrošība, civilā aizsardzība un paaugstināta riska 
objekti. 

 

Par iedzīvotāju ugunsdrošību un mantisko vērtību glābšanu uguns nelaimju 

gadījumos atbild Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) Valkas brigāde. 

Launkalnes pagastā vidējais iedzīvotāju blīvums ir 6,0 cilv./km2. Ceļu stāvoklis 

pagastā ir labs, tāpēc ugunsdzēsēju vienība no Smiltenes var ierasties ugunsgrēka vietā 

ne vēlāk, kā 25 minūtes pēc pieteikuma. (Ministru kabineta noteikumi Nr.104 

2004.gada 24.februārī)   

 Ugunsdzēsības un glābšanas automobiļu izsūtīšanas saraksts Valkas brigādes 

izbraukumu rajonā skat. pielikumu Nr.1. 

Rajonā VUGD vienības ir Valkā, Smiltenē, un Strenčos. Valkas mežu 

dienestam vienības ir Smiltenē un Strenčos. 

Mērķis. 

Nodrošināt iedzīvotāju veselības un mantisko vērtību aizsardzību, vides 

saglabāšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos. 

Veicamie pasākumi.   

 Lauku teritoriju apbūvē paredzēt ugunsdrošības attālumus starp 

dzīvojamām ēkām, rūpniecības uzņēmumiem, degošu šķidrumu 

noliktavām un piebraucamiem ceļiem atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 

LBN. 

 Fiziskām un juridiskām personām jāievēro MK noteikumu Nr. 82 no 

17.02.2004. “Ugunsdrošības noteikumi” prasības. 

 Apbūves teritorijās paredzēt ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo 

ūdensapgādi, ievērojot attālumus no esošajiem objektiem atbilstoši 

Latvijas būvnormatīviem LBN 222 – 99.  

 Apbūves teritorijās nepieciešams ierīkot ārējo ugunsdzēsības ūdensvadu 

saskaņā ar LBN 222-99 prasībām. 

 Veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas ņemt vērā LBN 201-96 

“Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikai. 

 Pie dabiskajām ūdenskrātuvēm jāizveido speciālās ugunsdzēsības 

tehnikai nepieciešamās piebrauktuves. 
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 Ugunsnelaimes gadījumā ikviena Launkalnes pagasta ūdenstilpe 

neatkarīgi no tās piederības izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta. 

 Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 82 – Ugunsdrošības noteikumi”( no 

17.02.2004.) 9. pielikuma, 18.punkta prasībām, nodrošināt dzīvojamās 

mājas ar ugunsdzēsības aprīkojumu.   

 Izskaidrošanas un audzināšanas darbs iedzīvotāju vidū. 

Launkalnes ciemā ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsībai ir Rauzas upe pie 

akmens tilta. Silvas ciemā -  mākslīgais dīķis pie stādaudzētavas ceļa. 
 

Civilās aizsardzības un paaugstināta riska objekti. 

 Civilās aizsardzības sistēmas pienākums ir maksimāli nodrošināt 

tautsaimniecības gatavību iespējamām dabas un cilvēku radītām ārkārtējām situācijām, 

sargāt un nodrošināt iedzīvotāju drošību, īpašumu un vidi ārkārtējās situācijās, 

mazinātu to radītos zaudējumus un sniegtu palīdzību cietušajiem. Izšķir dabas apstākļu 

radītos riskus (klimatiskie apstākļi, hidroloģiskie un ģeoloģiskie procesi) un 

saimniecisko procesu (darbības) radītie riski (sprādzienbīstamie un ugunsbīstamie 

objekti, piesārņojuma teritorijas) 

 Pagastā ir sekojošas paaugstinātas bīstamības teritorijas un riska objekti: 

 

Launkalnes pagasta potenciālie ārkārtējo situāciju cēloņi  un riska teritorijas. 

 
          20. tabula 

Ārkārtējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 

Transporta avārijas. autoceļš Rīga - Veclaicene 

 

Ugunsgrēki, 
 

Sprādzienbīstamie objekti 
 

 

kokapstrādes uzņēmumi, sausajos vasaras periodos 
mežu masīvi un kūdras purvi. 

 

VAS “Latvijas Nafta” degvielas uzpildes stacija, 
gāzesvads Korneti - Inčukalns 

Ēku un būvju sagrūšana  bijušās SIA” Launkalne” fermas, kalte 

Cilvēku masu pulcēšanās vietas tautas nams, pamatskola 

Drošības noteikumu 
neievērošana uz ūdens 

pagasta, ezeri, dīķi – peldēšanās un zemledus 
makšķerēšana 

 

 Valkas rajonā ārkārtējo situāciju operatīvo pārvaldīšanu veic Valkas rajona 

ārkārtējo situāciju operatīvā komisija (ĀSOK).  

Pastāv risks piesārņot pazemes artēziskos dzeramos ūdeņus. Bojāto un 

neizmantoto urbumu dēļ gruntsūdeņi nav pilnībā aizsargāti no piesārņošanas. 
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Aizsargjoslas ap naftas produktu noliktavām un krātuvēm. 

 Launkalnes pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap naftas produktu noliktavām un 

krātuvēm saskaņā ar LR “Aizsargjoslu likuma” (2005.gada 22.jūnija redakcijā) 

30.pantu:  “Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, 

bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem”.  

 

Aprobežojumi aizsargjoslās ap naftas produktu noliktavām. 

 Aprobežojumus aizsargjoslās ap naftas produktu noliktavām un krātuvēm 

nosaka LR “Aizsargjoslu likuma” (2005.gada 22.jūnija redakcijā) 57.pants:  

“Aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, 

bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem”.  
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13. Ģeodēziskie atbalsta punkti. 
 

 Ģeodēziskie punkti ir ģeodēzisko koordinātu nesēji. Zemes gabali, kuros 

atrodas punkts un teritorija 3 m rādiusā no punkta centra ir šo punktu aizsardzības 

zona. 

 

Izmantošana un veicamie pasākumi. 

 Ģeodēzisko punktu aizsardzības zonā aizliegts veikt jebkuru saimnieciskās 

ražošanas, zemes izmantošanas, būvniecības vai cita veida saimniecisko darbību, kas 

var negatīvi ietekmēt ģeodēziskā punkta stāvokli un izmantošanu ģeodēziskiem 

darbiem. 

 Ģeodēzisko punktu uzraudzību un aizsardzību veikt saskaņā ar LR Ministru 

padomes lēmumu Nr.484 “Par nolikumu par valsts ģeodēzisko atbalsta punktu 

ierīkošanas, uzraudzības un aizsardzības kārtību” (16.11.1992.). Ģeodēzisko punktu 

atrašanās vietas skat. kartē “Launkalnes pagasta plānotā (atļautā) teritorijas 

izmantošana.  

 

Aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem. 

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

(2005.gada 22.jūnija  likuma redakcijā) 

 Aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu 

ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanu un stabilitāti. 

 Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no 

ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas. 

 

Aprobežojumi aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem. 

 Aprobežojumus aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka 

“Aizsargjoslu likuma” 49.pants (2002.gada 21.februāra likuma redakcijā) 

  Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem papildu “Aizsargjoslu likuma” 

35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

            1) aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem  

            punktiem un mērījumu izdarīšanu; 

            2) aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar  

            attiecīgo Valsts zemes dienesta nodaļu. 
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            (2) Zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas  

            nepieciešamas, lai nodrošinātu: 

            1) triangulācijas un poligonometrijas punktiem - redzamību uz blakus  

            punktiem; 

            2) globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem - ģeodēzisko Zemes  

            mākslīgo pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību); 

            3) augstuma punktiem - iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus  

            garu nivelēšanas latiņu. 
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14. Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. 
 

Parku un skvēru teritorijas. 

 Kā skvēru teritorijas plānojumā izdalītas: skvērs pie Launkalnes  pagasta 

pašvaldības, skvērs Silvā pie VAS “Austrumvidzemes mežsaimniecības” 

administratīvās ēkas, kā arī teritorija starp ceļu Smiltene – Gulbene un apbūvi Silvas 

ciemā. 

Mērķis. 

 Teritorijas izdalītas cilvēku atpūtai un kā buferzona starp apbūves teritorijām. 

 

Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi. 

 Šīs teritorijas kopjamas, saudzējamas un izmantojamas atpūtai. Šajās teritorijās 

izvietojamas vienīgi to apsaimniekošanai nepieciešamās būves. Skvēru teritorijas 

regulāri jākopj un jāiegulda mērķtiecīgs darbs šo teritoriju attīstībai. 

 Launkalnes ciemā jāatjauno  muižas laikā stādītā parka veco, nocirsto 

koku stādījumi uz pašvaldībai piederošās zemes. 

 Silvas ciemā jālabiekārto Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts 

meži” piederošā teritorija starp ceļu Smiltene – Gulbene un apbūvi. 
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15. Problēmu teritorijas. 
 

 Pagastā ir lauku teritorijas, kas vairs netiek izmantotas, ir pamestas un 

degradētas gan no vides, gan ainaviskā viedokļa. Taču daudzviet ir saglabājusies to 

tehniskā infrastruktūra un pievedceļi, tamdēļ šīs teritorijas ir uzskatāmas par 

potenciālajām attīstības zonām. 

 

Degradētās teritorijas ir bijušie ražošanas objekti: liellopu novietnes “Klētnieki”, 

“Liedulieši”, “Krūklants”,” Mežmuiža”, graudu kalte Launkalnes ciemā. 

 

Mērķis. 

Veicināt šo teritoriju attīstību. 

 

Rekultivējamās teritorijas. 
 

Sadzīves atkritumu izgāztuve ”Putnukalns” 1,2 ha platībā. 
 

Veicamie pasākumi. 

Atkritumu izgāztuves rekultivācija.  
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16. Kopīgo interešu teritorijas. 
 

Launkalnes pagasts robežojas ar Valkas rajona Smiltenes pilsētu, Brantu, 

Palsmanes, Variņu, Bilskas, pagastiem un Cēsu rajona Raunas, Drustu pagastiem.  

Kopīgās intereses ar kaimiņu pašvaldībām: 

1) vides aizsardzības jautājumu risināšana 

 ūdenssaimniecība, kanalizācija 

Sadarboties ar Smiltenes pilsētas NKUP Silvas un Saltupu ciemu 

pieslēgšanu Smiltenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, tādējādi 

pasargājot Abula upi no neattīrītu notekūdeņu iespējamās ieplūšanas tajā no 

Salupu ciema.   

 Atpūtas un rekreācijas teritorijas (Niedrāja ezera apkārtne, piepilsētas 

meži) 

2) kapu apsaimniekošana 

Pagasta teritorijā nav kapu, tāpēc apbedījumiem pagasts izmanto 

Smiltenes pilsētas, Palsmanes, Drustu, Raunas pagastu kapsētas. Smiltenes 

pilsētas ieteikumu, rast risinājumu kapsētas izveidošanai pagasta teritorijā, jo 

tuvāko gadu laikā Smiltenes kapi būs izsmēluši savus resursus, kopīgi ar zemes 

īpašniekiem un ieinterēsētām pusēm pašvaldība ir gatava risināt. 

3) izglītībā, kultūrā, sportā. 

4) vienotu gājēju un velosipēdistu celiņu izveide Silvas ciemam ar 

Smiltenes pilsētu. 

5) Cērtenes pilskalna aizsardzības  teritorijas uzturēšana kopīgi ar 

Smiltenes pilsētu. 

6) Smiltenes apvadceļa iespējamā izbūve pagasta teritorijā. 

7) Kopīgu tūrisma teritoriju attīstības plānošana. 

Launkalnes pagasts atrodas Valkas rajonā un tam svarīgi ir Valkas rajona attīstības 

programmā un Valkas rajona teritorijas plānojumā noteiktie attīstības mērķi. 

Launkalnes pagasts piedalās rajona Interreg III A atbalstītajā projektā par interneta 

pieejamības nodrošināšanu 80% rajona teritorijas un arī turpmāk plāno iesaistīties 

projektos, kuri veicinās pagasta un rajona kopumā attīstību. 

Launkalnes pagasts, tāpat kā visa Valkas rajona teritorija iekļaujas Vidzemes 

plānošanas reģionā, un tāpēc pagastam ir būtiski reģiona attīstības programmā 

noteiktie mērķi un Vidzemes telpiskā plānojuma izstrāde. 
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Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība. 
 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums ir kā pagasta attīstības dokumentāls 

pamats 12 gadu periodam.  

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumu 

izmaiņas. 

Grozījumus teritorijas plānojumā var ierosināt: 

- Launkalnes pagasta padome; 

- Juridiskas personas; 

- Fiziskas personas. 

Ierosinājumiem jābūt pamatotiem, jebkuru būtisku grozījumu pieņemšana un 

sabiedriskā apspriešana jānodrošina atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 

883 no 2004. gada 4. novembra  “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas  

noteikumi”.   

Grozījumu veikšanas kārtība: 

1. Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumus un 

pamatojumus to iesniedzējam jāiesniedz pagasta padomē. 

2. Pagasta padome izvērtē priekšlikumu pamatotību, atbilstību Launkalnes 

pagasta attīstības programmai un MK noteikumiem Nr. 883 no 2004. gada 

4. novembra “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

3. Launkalnes pagasta padome atbild uz ierosinājumiem ne vēlāk kā 8 nedēļu 

laikā, nosakot vai: 

- Grozījumu pieprasījums ir atbilstošs MK noteikumiem Nr. 883 “Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, un paredzētais plāna grozījumu 

process tiks ierosināts; 

- Grozījumu ierosinājums ir nepamatots un grozījumu process netiks ierosināts. 

     4. Saskaņā ar MK noteikumiem jaunievēlētā pagasta padome izvērtē spēkā esošo 

teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā darbības pagarināšanu, grozījumu 

sagatavošanu vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi.  
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Publicētās un nepublicētās izmantotās informācijas saraksts. 
 

1. Valkas rajona Launkalnes pagasta attīstības programma, Launkalnes pagasta 

padome, 2001  

2. Valkas rajona Teritorijas plānojums, Valkas rajona padome, 2003 

3. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, Vidzemes attīstības 

aģentūra, 2002 

4. LR VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļas vēstule Nr.22.1.-15/415  

5. Vīstucis J., Rauna citkārt un tagad. Rīga, Jāņa sēta, 1994, 32.lpp 

6. Kavacs J. Valkas rajons. Dabas objektu nosaukumu vārdnīca, LU Ģeogrāfijas 

nodaļa, Rīga, 1993 

7. Augšņu agroķīmiskās kartēšanas lieta, Republikāniskā zinātniskā ražošanas 

apvienība “Ražība”, Rīga, 1992 

8. Valkas rajona teritorijas ģeoloģiskais zonējums, 5.grāmata, LVCZPI zinātniski 

pētnieciskais darbs, Rīga, 1996 

1. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapa 

http://www.lvgma.gov.lv 

2. Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa http://dap.gov.lv 

3. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapa 

http://www.lva.gov.lv/lva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvgma.gov.lv/
http://dap.gov.lv/
http://www.lva.gov.lv/lva
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Normatīvie akti 
 

1. Latvijas Republikas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992.) 

2. Latvijas Republikas likums „Par meliorāciju” (20.04.1993.) 

3. Latvijas Republikas likums “Aizsargjoslu likums”, (11.03.1997.) 

4. Latvijas Republikas likums „Meža likums” (24.02.2000.) 

5. Latvijas Republikas likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2002.) 

6. Latvijas Republikas likums “Teritorijas plānošanas likums” (26.06.2002.) 

7. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.155 „Noteikumi par ūdens 

lietošanas atļaujām (22.04.1997.) 

8. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.189 „Dabas aizsardzības 

noteikumi meža apsaimniekošanā” (04.08.1998.) 

9. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.284 „Ūdenstilpju un 

ūdensteču aizsargjoslu noteikšana” (04.08.1998.) 

10. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.300 “Peldvietu iekārtošanas 

un higiēnas noteikumi” (11.08.1998.) 

11. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.415 „Ekspluatācijas 

aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika” (20.10.1998.) 

12. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap 

kapsētām noteikšanas metodika” (29.12.1998.) 

13. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.8 „Aizsargjoslu ap ūdens 

ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (05.01.1999.) 

14. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgāde un ārējie tīkli un būves”” 

(01.02.2000.) 

15. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.131 „Noteikumi par 

aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” (20.05.2000.) 

16. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.212 “Noteikumi par dabas 

liegumiem” (15.06.2000.) 

17. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.307 “Valsts nozīmes derīgo 

izrakteņu atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas 

kārtība”, publicēti “Latvijas Vēstnesī” 05.09.-19.09.2000., 24.burtnīcā. 

18. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” (10.04.2001.) 
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19. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.175 „Noteikumi par 

aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas pieminekļiem” 

(17.04.2001.) 

20. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.27 „Noteikumi par upēm 

(upju posmiem) uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un 

atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 

(15.01.2002.) 

21. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” no 08.07.2003.g. 

22. Latvijas Republikas Ministru  Kabineta  2004. gada 31.marta  noteikumu Nr. 34 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 

23. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.272 no 08.04.2004. 

„Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 

24. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.619 “Kārtības kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā 

neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas” no 20.07.2004. 

25. Latvijas Republikas  Ministru  Kabineta  2004. gada 6.novembra  noteikumu Nr. 

833 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 

26. “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts”, Latvijas Vēstnesis, 

Nr.369/372 
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.1 

 

Pagasta atbildīgo personu sakaru shēma 
 

Policijas iecirkņa  
inspektors 

Aldis Raiskums 

26577338 

 

Launkalnes pagasta 

komunālas saimn. vad. 
Māris Liniņš 

29135507 

 



Launkalnes 

pamatskolas direktore 

Ināra Grundāne 
  4778342, 
9149083 

Mežsargs 

Raimonds Klepers 

26180947 

 

Launkalnes 

bibliotēkas vadītāja 

Inese Pēča 

 4707466, 
6317321 

Pagasta iedzīvotāji 

Launkalnes pagasta 

elektrosistēmu inžen. 
Gendriks Pičukāns 

26168437 

 

Deputāts 

Vilnis  

Svīķis 

29193560 

Deputāte 

Gunta 

Dudele 

26546401 

Deputāts  
Jānis  
Cīrulis 

 29257003 

Deputāts 

Māris 

Dūzelis 

26107724 
 

 

Deputāts 

Ainārs 
Melderis 

26405675 

Mežsargs 

Ivars Neimanis 

29225412 

Launkalnes feldšeru 
punkta vadītāja 

Jeļena Apse 
 64720162 
6398649 

Launkalnes tautas 

nama vadītāja 

Dace Kalniņa  
29482400 

VUGD Valkas 

brigādes sakaru punkts 

Valkas rajona ĀSOK 

  4772001 

Pagasta padomes 

priekšsēdētājs 

Māris Lazdiņš 

 4707460, 

Pagasta padomes 

sekretāre 

Biruta Silmale 

470461 
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     Pielikums Nr. 2 
 

VUGD virsleitnants  A.Vējiņš 

                2003.gada 19.maijā. 
 

Ugunsdzēsības un glābšanas automobīļu izsūtīšanas saraksts Valkas brigādes izbraukumu rajonā 
 

Nr. 

p. 

k. 

Ugunsgrēka 

(avārijas) 
vieta 

Ugunsgrēka rangs 

Nr. 1 BIS - 1 Nr. 2 

AC AC AC AC AK AC AC AC AC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Valka Valka Valka Valka Erģeme Valka Valga Vijciems Strenči Smiltene 

2. Smiltene Smiltene Smiltene Smiltenes 

pagasts 

Blome Valka Strenči Valka Bilska Vijciems 

3. Strenči Strenči Strenči Smiltene Valka Valka Valmiera Trikāta Jērcēni Vijciems 

4. Seda Strenči Strenči Valka Smiltene Valka Valmiera Trikāta Jērcēni Vijciems 

5. Bilskas pag. Smiltene Bilska Smiltene Smiltenes 

pag. 

Valka Valka Blome Vijciems  Grundzāle 

6. Blomes pag. Smiltene Blome  Smiltene Smiltenes 

pag. 

Valka Strenči Bilska Trikāta Plāņi 

7. Brantu pag. Smiltene Blome Smiltene Smiltenes 

pag. 

Valka Bilska Palsmane Plāņi  Vijciems 

8. Ērģemes pag. Valka Ērģeme Valka Kārķi Valka Strenči Jērcēni Ēvele Trikāta 

9. Ēveles pag. Strenči Ēvele Strenči Jērcēni Valka Valka Kārķi  Ērģeme Trikāta 

10. Grundzāles 
pag. 

Smiltene 

 

Grundzāle Palsmane Ape vai 

Zvārtava 

Valka Smiltene Bilska Smltenes 

pag. 

Variņi 

11. Jērcēnu pag. Strenči Jērcēni Strenči Ēvele vai 
Valmiera 

Valka Valka Kārķi Ērģeme Plāņi vai 
Trikāta 

12. Kārķu pag.  Valka vai  

Rūjiena 

Kārķi Strenči Valka vai 

Rūjiena 

Valka Valka Jērcēni Ēvele Ērģeme 

13. Launkalnes 

pag. 

Smiltene Palsmane Smiltene Variņi Valka Blome Smiltenes 

pag. 

Bilska Grundzāle 

14. Palsmanes 

pag. 

Smiltene Palsmane Smiltene Variņi Valka Bilska  Smiltenes 

pag. 

Grundzāle Blome 

15. Plāņu pag. 
 

Strenči Plāņi Smiltene Trikāta Valka Valka Vijciems Bilska Blome 
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Pielikums Nr.3 

 

Launkalnes ciema robežu apraksts 
 

Robežposmu 

Nr.(kartē) 
Robežu raksturojošie lielumi 

 

1-2 

 

No autoceļa Lembis -  Drusti – Vecpiebalga V235 šķērso 
īpašumu Kalnāres ( kadastra Nr.94700100173) līdz 
pašvaldības zemes gabala pamatskola ZR stūrim ( kadastra 
Nr.94700100153) 

2-3 

 

Pa Kalnāru ārējo robežu ZA virzienā līdz īpašuma Liepas 
(kadastra Nr.94700100071) un pašvaldības zemes gabala 
robežai 

3-4 Pa pašvaldības zemes gabala robežu DA virzienā līdz 
pašvaldības ceļam Launkalne - Rauziņa 

4-5 Pa autoceļu Launkalne- Rauziņa DR virzienā līdz Īpašumam 
Ezera 18.(kadastra Nr.94700100021)  

5-6 

 

Pa īpašuma Ezera 18.( kadastra nr. 94700100021), robežu 
DA virzienā līdz Rauzas upei 

6-7 Pa Rauzas upi DR virzienā līdz Runģu strauta ietekai Rauzā 

7-8 

 

Pa Runģu strauta gultnes vidu ZR virzienā līdz tiltam pār 
Runģu strautu, autoceļa Lembis – Drusti – Vecpiebalga 

V235 

8-1 

 

Pa autoceļu Lembis – Drusti – Vecpiebalga V235 Z virzienā 
līdz sākuma punktam. 
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Pielikums Nr.4 
 

Silvas ciema robežu apraksts 
 

Robežposmu 
Nr.(kartē) 

Robežu raksturojošie lielumi 

1-2 

 

 

 No Smiltene – Velēna -  Gulbenes ceļa (P27) A virzienā pa 
Abula upes gultnes vidu līdz īpašumam “Krāces” (kadastra 
Nr. 94700030285) zemes robežai 

2-3 

 

Pa valsts mežu (kadastra Nr. 94700030401), šķērsojot 
Pavāru ceļu  līdz ”Kalna pavāru” robežai ( kadastra Nr. 
94700030287) 

3- 4 Pa valsts meža robežu (kadastra Nr. 94700030401) DR 
virzienā līdz īpašuma Vairumi (kadastra Nr. 94700030440) 
ZA stūrim 

           4-5 Šķērso valsts mežu (kadastra Nr. 94700030401) DA virzienā 
līdz  
īpašuma Jaunpriedaines (kadastra Nr. 94700030352) ZR 
stūrim 

5-6 

 

Pa īpašuma Jaunpriedaiņes Z un A robežām līdz autoceļam 
Jaunpriedaines - Stādaudzētava 

6-7 

 

Pa autoceļu Jaunpriedaines – Stādaudzētava R virzienā līdz 
īpašuma Novadi (kadastra Nr. 94700030226) R stūrim 

7-8 

 

Pa valsts meža (kadastra Nr. 94700030402) robežu DA 
virzienā līdz īpašuma Novadi D stūrim 

8-9 

 

Šķērso valsts mežu (kadastra Nr. 94700030245) DA virzienā 
līdz īpašuma Silva 15 (kadastra Nr.94700030298) Z stūrim 

9-10 

 

Pa īpašuma Silva 15 robežu DA virzienā šķērsojot valsts 
mežu, līdz pašvaldības īpašuma Bioloģiskā attīrīšanas stacija 
(kadastra Nr. 94700030409) Z stūrim 

10-11 

 

Pa valsts mežu robežu D virzienā līdz autoceļam (P27) 
Smiltene – Velēna - Gulbene 

11-12 Šķērso Valsts autoceļu (P27) Smiltene – Velēna – Gulbene  

712-13 

 

Pa valsts meža ( kadastra Nr. 94700030407) robežu ZR 
virzienā, tālāk pa valsts autoceļa nodalīto joslas malu līdz 
valsts mežu īpašuma ( kadastra Nr. 94700030378) A stūrim 

13-14 Pa valsts meža (kadastra Nr. 94700030407) robežu ZR 
virzienā līdz īpašuma Krasti ( kadastra Nr. 94700030234) Z 

stūrim 

14-15 

 

Pa īpašuma Krasti (kadastra Nr. 94700030234) robežu 
virzienā uz DR līdz Abula upei. 

15-1 Pa Abula upes gultnes vidu līdz sākumpunktam. 
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Pielikums Nr.5 
 

Saltupu ciema robežu apraksts 
 

Robežposmu  
Nr. (kartē) 

Robežu raksturojošie lielumi 

1-2 No Abula upes pa īpašuma Saltupi ( kadastra 
Nr.94700010003) robežu DA virzienā līdz īpašumam 
Saulgrieži (kadastra Nr. 94700030163) 

2-3 Pa īpašuma Saulgrieži robežu DA virzienā līdz īpašuma 
Saltupi 148 robežai (kadastra Nr. 9470003111) 

3-4 Pa īpašuma Saltupi (kadastra Nr. 9470010003) robežu, D 
virzienā līdz valsts meža ( kadastra Nr. 94700030401) 
robežai 

4-5 Pa valsts meža robežu ZR virzienā līdz Abula upei 
 

5-6 Pa Abula upes gultni Z virzienā  līdz sākumpunktam 

 

 

 


