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1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS
Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.03.2014. lēmumu
Nr.4, 6.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā” un apstiprināto darba uzdevumu.
Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika
ievietots Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv, publicēts Smiltenes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” (11.04.2014.) un laikrakstā
„Ziemeļlatvija” (03.04.2014.).
Iesniegumi/priekšlikumi par lokālplānojuma izstrādi netika saņemti.
Lokālplānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi, tehniskie noteikumi un informācija no darba
uzdevumā norādītajām institūcijām: Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvaldes, Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes
reģiona Smiltenes nodaļas, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes biroja,
AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras, SIA „Smiltenes NKUP”, SIA „Lattelecom”, AS „Latvenergo” un Valsts zemes dienesta.
Izstrādātais lokālplānojuma projekts tika iesniegts Smiltenes novada domei.
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
− Smiltenes novada domes 26.03.2014. lēmums nr.4, 6.§. Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.
− Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei zemes gabalam „Silva 23” Launkalnes pagastā,
Silvas ciemā (kad. nr. 9470 003 0291).
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SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LĒMUMS
Smiltenē
2014.gada 26.martā

Nr. 4

6.§.
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
G.Kukainis, A.Lapiņš
28.08.2013. saņemts SIA „Agrotehnika Smiltene” valdes priekšsēdētāja Andra Vilkasta
iesniegums ar lūgumu veikt teritorijas plānojuma grozījumus īpašumam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes
pagastā kadastra Nr. 9470 003 0291 esošo izmantošanas veidu mainīt uz ražošanas un tehniskās
apbūves teritoriju.
Saskaņā ar Smiltenes novada 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.9/09 „Par Smiltenes
novada teritorijas plānojumiem” zemes gabalam „Silva 23” Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā (Kad. Nr.9470 003 0291) noteikti šādi atļautās izmantošanas veidi – sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves teritorijas, mežsaimniecības /mežu/ teritorijas. Smiltenes novada Launkalnes pagasta
teritorijas plānojuma grafiskā daļa izstrādāta mērogā 1:10 000, kas nav pietiekama detalizācija,
plānojot rūpniecisku apbūvi zemes gabalā, kur noteikti divi atļautās izmantošanas veidi. Ņemot vērā
augstāk minēto, zemes gabalam „Silva 23” nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu detalizējot
Smiltenes novada Launkalnes teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu šim zemes
gabalam.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, 20.pantu, 24.pantu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.4.daļu un 4.2. daļu, ņemot vērā domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas
18.03.2014. priekšlikumu (sēdes protokols Nr.3), atklāti balsojot ar 10 balsīm par (G.Kukainis,
I.Ādamsons, I.Raiskuma, A.Veldre, G.Markss, A.Lācis, V.Tralla, O.Putrālis, I.Joksts, T.Zaļkalne),
pret nav, atturas nav, Smiltenes novada dome
NOLEMJ:
1.
Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā (Kad.
Nr. 9470 003 0291), Smiltenes novadā.
2.
Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu.
3.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Smiltenes novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāju Andri Lapiņu.
4.
Noslēgt ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „Agrotehnika Smiltene”, reģ.
Nr.44103013813, līgumu par lokālplānojuma izstrādi, saskaņā ar 2. Pielikumu.
5.
Paziņojumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.smiltene.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis” un
laikrakstā „Ziemeļlatvija”.
6.
Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, kā arī darba uzdevumā minētajām institūcijām.
7.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada domes izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.Kukainis
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SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

Pielikums Nr.1
Smiltenes novada domes
26.03.2014. lēmumam Nr.4, 6.§.
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”
(protokols Nr. 4)
DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Zemes gabalam „Silva 23” Launkalnes pagastā, Silvas ciemā (Kad. Nr. 9470 003 0291)

1.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis

Detalizēt Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu,
lai to izmantotu par pamatu būvprojektēšanai.

2. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
2.1. Novērst pretrunas teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā grafiskajā daļā un
paskaidrojuma rakstā
2.2. Teritorijas plānošanas likuma 24.panta trešā daļa
3. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar šādiem Latvijas republikas normatīvajiem
aktiem un plānošanas dokumentiem
3.1.
LR normatīvie akti:
3.1.1.
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
3.1.2.
Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
3.1.3.
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas un apbūves noteikumi”;
3.1.4.
Aizsargjoslu likums;
3.1.5.
Citi ar teritorijas plānošanu saistītie LR normatīvi;
3.2.
Pašvaldības plānošanas dokumenti: Smiltenes novada domes 30.09.2009.
saistošie noteikumi Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” sadaļa
„Launkalnes pagasta plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” un Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam.
4. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi
4.1.
Veikt spēkā esošā Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma
analīzi lokālplānojuma teritorijai;
4.2.
Pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
4.3.
Precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši
būvprojektēšanā izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu
uzmērījumu (M:500 vai 1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M 1:2000;
4.4.
Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot Ministru kabineta 30.04.2013.
noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
noteiktos funkcionālo zonu apzīmējumus un noformējumus;
4.5.
Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus,
kuriem noteiktas aizsargjoslas;
4.6.
Nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu
galvenos izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas, apbūves parametrus;
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4.7.
Lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un
shēmu piekļūšanai lokālplānojuma teritorijai no valsts I.šķiras autoceļa P27, kā arī norādīt
teritorijas galvenās iebrauktuves un servitūtceļu trases;
4.8.
Lokālplānojuma teritorijā paredzot ražošanas uzņēmumu izvietošanu noteikt
pasākumus blakus esošās dzīvojamās apbūves aizsardzībai pret troksni, smakām, putekļiem
un cita veida piesārņojumu;
4.9.
Noteikt lokālplānojuma teritorijai ūdensapgādes, notekūdeņu un lietusūdeņu
savākšanas vai novadīšanas nosacījumus, norādīt inženierkomunikāciju galveno pievadu
vietas, izstrādāt inženierkomunikāciju pievadu shēmu ārpus lokālplānojuma teritorijas
(jaunām vai būtiski mainītām rasēm);
4.10.
Ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes
vienības, kuras nav publiskais ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai
pievienot rakstisku saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
5.
Izstrādes prasības
5.1. Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
Grafiskā daļa un Pārskats par lokālplānojuma izstrādi;
5.2. Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu
noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes
pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga),
lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju’;
5.3. Grafisko daļu sagatavo vektordatu datņu formātā;
5.4. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu grafiskās daļas pašvaldības tīmekļa vietnē
ievieto portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG un
PNG) formātā.
5.5. Apstiprinātos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un ar to izstrādi saistītos
dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, norādot
šo dokumentu izstrādātājus (konkrētās fiziskās personas), atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ievieto TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē un nodrošina to pieejamību pašvaldībā.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu grafiskās daļas pašvaldības tīmekļa vietnē ievieto
portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG un PNG)
formātā.
6.
Lokālplānojuma izstrādes izejas materiāli
6.1.
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam;
6.2.
Launkalnes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gads;
6.3.
Launkalnes pagasta topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga
noteiktību 1:10 000;
6.4.
Augstas detalizācijas topogrāfiskais plāns LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga
noteiktību 1:500 vai 1:1000;
6.5. Kadastra informācijas sistēmas, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas un Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, grafiskajā daļā norādot to izsniegšanas datumu;
6.6. Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas dati, norādot to aktualitātes datumu.
6.7.
Zemesgabala robežplāns
6.8.
Zemesgrāmata
7.
Institūcijas, no kurām pieprasa informāciju un/vai nosacījumus lokālplānojuma
izstrādei un atzinumus par lokālplānojuma izstrādāto redakciju
7.1.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
7.2.
Dabas aizsardzības pārvalde;
7.3.
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”;
7.4.
Valsts meža dienests Austrumvidzemes virsmežniecība;
7.5.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
7.6.
Akciju sabiedrība „Latvenergo”;
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7.7.
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa (kadastra, adrešu dati);
7.8.
SIA Smiltenes NKUP;
7.9.
A/S „LVM”;
7.10.
Lattelekom,
8.
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
8.1.
Informāciju par lokālplānojuma uzsākšanu un tā darba uzdevumu, izstrādātās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot Smiltenes novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.smiltene.lv un publicēt laikrakstā „Smiltenes novada Domes vēstis”,
„Ziemeļlatvija”;
8.2.
Lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu noturēt četras nedēļas,
materiālus ievietojot internetā mājaslapā www.smiltene.lv un izvietojot pašvaldības telpās
Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes nov.
8.3.
Publiskās apspriešanas laikā organizēt vienu publiskās apspriešanas pasākumu
Smiltenes novada domes telpās Pils ielā 2,

Domes priekšsēdētāja vietnieks

G.Kukainis

Sagatavoja: S.Daudziete
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3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA UN ZEMES ROBEŽU PLĀNS
− Zemesgrāmatu apliecība Silva 23, kadastra Nr.9470 003 0291, „Silva 23”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads
− Zemes robežu plāns Silva 23, kadastra Nr.9470 003 0291, „Silva 23”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads
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Zemesgramatu datubEze interneta http://www.zemesgrarnata.lv: info(7)zemesgramata.lv
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Zemesgrematu aplieclba
Valkas zemesg ramatu nodala
Launkalnes pagasta zemesgramatas nodalljums Nr. 607
Kadastra numurs: 9470 003 0291
Nosaukums: Silva 23
"Silva 23", Launkalnes p"g., Smiltenes nov.
leraksta

Nekustams ipa5ums, servit[ti un realnastas

Nr.

KopTpaSuma

PlatTba,

dom.dala

lielums

ts--i-

'1

.1. Zemes gabals ar kadastra numuru 9470- 003- 0291
Uz zemes gabala atrodas 6ka (saska4d ar inventarizdcijas

4649 m2

.

dokumentiem Nr. 001).
Zurnals Nr. 1362 (2000), lOmuma datums: 22.06.2000, /iesnesr's Sandra Dreija
2.1. Mainits IpaSuma nosaukums no "Silvas klubs", Launkalnes
pag., Valkas raj. uz "Silva 23", Launkalnes pag., Valkas raj..
Pamats: 2003. gada 2. decembra nostiprindjuma ltigums.
Zurnats Nr. 300000703304 (10
DomijamS
dala

i

t.1. Ipasnieks: LAUNKALNES PAGASTA

PASVALDIBA,

nodoklu maksdtija kods 90000068341.

2.1" Pamals: 2000. gada

6. jlnlja

uzziqa par nekustamo

Ipa5umu nr.3'18/09, 2000. gada 26. janvdra MK rTkojums
nr.48.

Zurnats Nr. 1362 (2000), lEmuma datums: 22.06.2000, flesnesrs Sandra Dreija
3.1. IpaSnieks: SIA "S|NE", nodoklu maksdtdja kods
1
44103014804.

3.2. Persona: Launkalnes pagasta paSv,aldTba, nodoklu
maksdtdja kods 9000006834'1. IpaSuma tieslba

0

izbeigusies.

3.3. Pamats 2001. gada 4. septembra pirkuma llgums.

7000,00

Zurndts Nr. 30000009753"1 (24.0g.2001), tEmuma datums; 01.10.2001, flesnesis Sandra Dreija
4.1

.

Persona: SIA

"SINE",

nodoklu maksdtdja kods

4410301 4804. IpaSuma tieslba izbeigusies.

SIA "AlcAS' GALDNIECIBA", nodoklu
maksdtdja kods 441 0302487 4.
4.3. Pamats: 2003. gada2. decembra pirkuma llgums.

4.2. IpaSnieks:

0

I
7000,00

Zurnats Nr. 30000a78304 (10.03.2004), lEmuma datums: 17 03.2004, flesnesr's Sandra Dreija

5,1. Persona: AIGAS GALDNIECIBA, SIA, nodokJu
maksdt6ja kods 44103024874. Ipa5uma tieslba

0

izbeigusies.

5.2. lpaSnieks: SIA "AGROTEHNIKA SMILTENE", nodoklu
maksdtdla kods 441 03034124.
5.3. Pamats; 2008.gada 29.maija pirkuma llgums.

i

1

60000,00

Zurnals Nr. ?_qaW2lp_,e92Q_P9.97.20-Q8) lgnqpg deQqy 95-,e8,?p0,q,llesnesy Nryq Grdve
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Zemesgrdmatu datubdze interneta hfip://www.zemesgramata.lv;

info@zemesgramata.lv

ll.dala 2. iedala
leraksta

AtzTmes par maksatnespdju, piedzi4as v€r5anu, aizliegumiem, pdcmantinieku iecel5anu un

Nr.

mantojuma llgumiem

3.'1. leraksts Nr. 1 .1 (Zurndla Nr. 300000707048, 15.03.2004) dzdsts.

3.2. leraksts Nr. 2.1 (Zurndla Nr" 300001500941, 12.06.2006) dzdsts.
3.3. Pamats: 2008.gada 5.junija nostiprindjuma l0gums.
Zurndts Nr. 300002467 593

(1

6.06.

16

mu ma datu ms: 20. 06. 2008 flesnesis Ari,

Grdve

lll.dala f . iedala
Lietu tiesTbas, kas apgr0tina nekustamu TpaSumu

'1.1. ALIme - cela servit0ts.
AtzTme - autocela Sm iltene-Vel6na-G u lbene aizsargjosla.

ALTme - gaisvadu sakaru lTnijas aizsargjosla.
ALIme - apak5zemes kabelu sakaru llnijas aizsargjosla.
Pamats. 2000. gada 6. junija uzziga par nekustamo Tpa5umu nr.318i09.

Zurnals Nr. 1362 (2000), ldmuma datums: 22.06.2000, fiesnesr's Sandra Dreija

2.1. Noteikta pirmpirkuma tiesTba uz 3 gadiem no 2001.gada 4.septembra.
2.2. Noteikta atpakalpirkuma tiesTba uz pieciem gadiem no 2001.gada 4.septembra.
2.3. TiesTbas ieguvdjs

:

Launkalnes pagasta pa5valdTba, nodoklu maksdtdja kods

90000068341.

2.4. Pamals: 2001. gada 4. septembra pirkuma llguma 8.p..
Zurndts Nr. 300000097531 (24.09.2001), l€muma datums: 01.10.2001, flesnesls Sandra Dreija
3.1. Nostiprindta zemes nomas tiesTba (zemes vienTbas kadastra apzTmdjums 9470 4649m2
003 0291) lIdz2022.gada 20.maijam ar tiesTbdm celt dkas (b[ves) kd patstdvlgus
ipa5uma tiesTbu objektus.
Nomnieks: AGRO SMILTENE, SlA, nodoklu maksdtdja kods 44'103013813.
Pamats : 20 1 2.gada 21 .maija nomas llg u ms.
Zurndts Nr. 300003240437 (28,05,2012), lEmuma datums: 29-012p12, {esnesis

lV,dala

4,5-jsdda

1., 2. iedalas dz6sumi pilnTbd vai daleji

Dzdsta hipotdka (1., 2. iedalas ieraksts Nr. 1.1 Zurndla Nr. 300000707048,
15.03.2004).
Zurndla Nr. 300001 500941,
1.2. Dz6sta hipot6ka (1., 2 iedalas ieraksts Nr
12.06.2006).
1.3. Pamats: 2008.gada S.jUnija nostiprindjuma lUgums.
,

14000,00

]

14000,00

I

Zurnats Nr. 300002467593 (16.06.
Kancelejas nodeva

Ls

, lEmuma datums: 20.06.2008, tiesnesis Arl Grive
15,00 samaksdta

Zurndla Nr. 300003240437, datums 28.05.201 2., l€muma datums: 29.05.201 2
Aija Grave
5
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4. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI
4.1.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu:
− Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltene.lv;
− Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes
novada domes vēstis” (11.04.2014.);
− Laikrakstā „Ziemeļlatvija” (03.04.2014.).
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Smiltene.lv

Aktualitātes

Euro ieviešana
Domes Vēstis
Smiltenes novada ziņas

Kultūra

Izglītība

Tūrisms

Sports

Galerija

Sabiedrība

Uzņēmējiem

Uzsāk lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam „Silva 23”

Pasākumu plāns 2014

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 26.marta lēmumu Nr.4, 6.§. „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā” ir
uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Smiltenes novada dome

Lokālplānojuma izstrādes mērķis:

Informācija par novadu
Pašvaldības iepirkumi
Sadraudzības pilsētas
Sabiedrības līdzdalība
Sabiedriskā
apspriešana
Vēstule Domei
Kontakti
Pašvaldības policija
Tirgus
Rakstīt domei

LV

ENG

02.04.2014 / www.smiltene.lv

12.04
Blomes TN Mārsnēnu
teātra izrāde A.Birbele
"Kapusvētku PR"

Detalizēt Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo
zonējumu, lai to izmantotu par pamatu būvprojektēšanai.

12.04
Grundzālē viesosies
grupa "Tranzīts"

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums:
Novērst pretrunas teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā grafiskajā daļā un
paskaidrojuma rakstā;
Teritorijas plānošanas likuma 24.panta trešā daļa.
Ar esošo Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumu un darba uzdevumu teritorijas
plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv,
sadaļā Attīstības plānošana , kā   arī Smiltenes novada domes attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza
ielā 3, Smiltenē (tālr. 64707571).
LĒMUMS
DARBA UZDEVUMS

17.04
Grundzāles Cālis 2014
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Operatīvās rīcības dienests
Ieteikt

Tweet

0

Patīk

Patīk

0

Kontakti | Rekvizīti | Sludinājumi | Lapas karte

Operatīvās rīcības dienests
Pēdējās izmaiņas: 08.04.2014 10:21:11
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET

Latvijas lielākais
laikrakstu arhīvs

meklēt

14
http://www.smiltene.lv/aktualitates/open/2878[2014.04.08. 13:36:04]

5

Uzsākts projekts
„Smiltenes novada
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
modernizācija, 3. kārta”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. gada
26. februārī pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes
iesniegto projektu „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 3. kārta”. Pamatojoties
uz ministrijas pieņemto lēmumu,
Smiltenes novada dome pēc iepirkuma procedūras rezultātiem šā gada
10. martā parakstīja līgumu ar SIA
„Vidzemes Energoceltnieks” par
būvdarbu izpildi.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot
gaismekļu nomaiņu Smiltenes novada pašvaldības ielās. Gaismekļi
tiks nomainīti sekojošās Smiltenes
pilsētas ielās vai ielu posmos: Parka,
Lazdu, Audēju, Raiņa, Galdnieku,
Gaujas, Ceriņu, Līvu, Rīgas, Kalna,
Daugavas, Klusā, Mētras, Smilšu,

Mūrnieku, Augstā, Krasta ielā un
Jāņu kalnā.
Kopumā plānots nomainīt 87
gaismekļus un papildus uzstādīt 25
gaismekļus, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, kā arī lai
samazinātu CO2 emisijas par 32.78
tonnām. Projekta ietvaros plānots
veikt esošo dzīvsudraba un nātrija
gaismekļu nomaiņu uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.
Projekta īstenošanas rezultātā
samazināsies elektroenerģijas patēriņš, samazināsies siltumnīcefekta
gāzu emisijas, kā arī novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs
ielu apgaismojums.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļus. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 83084,59 euro,
no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir
58159,20 euro un Smiltenes novada
domes finansējums 24925,39 euro.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada 31. martam.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Turpinās Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas pirmsskolas grupu
telpu remontdarbus
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
2013. gada nogalē tika atklātas jaunās Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas pirmsskolas grupu
telpas. Projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība”
ietvaros renovācijas rezultātā tika
pielāgota esošo telpu daļa un izveidotas 16 jaunas vietas pirmsskolas
izglītības programmas apguvei. Pamatojoties uz projekta īstenošanas
laikā izveidojošos projekta līdzekļu
ekonomiju, plānots veikt izglītības
iestādē esošo pirmsskolas izglītības 2 grupiņu un ar to saistīto telpu
vienkāršotu renovāciju 180 m2 kopējā platībā. Vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai aprīlī plānots
izsludināt atbilstošu iepirkumu procedūru.
Realizējot esošo telpu vienkāršoto renovāciju, plānots uzlabot pirmsskolas izglītības iestādes
darbību. Veicot iekšējās apdares
remontu izmantojot mūsdienīgus
materiālus un krāsas, telpas tiks
padarītas mājīgākas. Papildus paredzēts nomainīt sildķermeņus un siltumapgādes sistēmu koridora daļā.
Renovācijas ietvaros paredzēts arī
nomainīt spēka un apgaismojuma
tīklus, un veikt ventilācijas sistēmas izbūvi.
Projekta mērķis ir veicināt
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 11. aprīlis

vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm
ar bērniem pirmsskolas vecumā
Smiltenē, renovējot Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas
vecuma bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmskolas izglītības iestādēm Smiltenes
novada pašvaldībā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes
„Infrastruktūra un cilvēku kapitāla
nostiprināšana” 3.1.4. pasākuma
„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3.
aktivitātē „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 213712,50 (LVL
150198,00), no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 181655,20 (LVL
127668,00), Valsts budžeta dotācija ir EUR 4807,88 (LVL 3379,00)
un Smiltenes novada domes finansējums EUR 27249,42 (LVL
19151,00).
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Konkursa „Radām
novadam” ietvaros
īstenos projektu arī
Smiltenes novadā

Šobrīd ir noslēgusies novadu un komandu atlase konkursam
„Radām novadam”, un ir noskaidrotas visas 18 studentu komandas,
kurām būs iespēja divus gadus
attīstīt, biznesa projektus un radīt
jaunas darbavietas 18 Latvijas novados: Apes, Alūksnes, Burtnieku,
Gulbenes, Iecavas, Jaunjelgavas,
Kuldīgas, Ķegumu, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Ogres,
Pļaviņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas un Smiltenes.
Viena no komandām plāno īstenot projektu arī Smiltenes novadā. Komandā ar nosaukumu „SJU”
(Smiltenes jaunie uzņēmēji) darbojas četri jaunieši, kuri studē Latvijas Universitātē. Komanda pati sevi
raksturo: „Esam četri jauni, radoši
un interesanti studenti – Liene,
Lelde, Linda un Rihards, kas vēlās
parādīt savas zināšanas, darboties
praktiski, tādējādi uzlabojot Latvijas ekonomisko situāciju, nodrošināt jaunas darba vietas. Ļoti ceram,
ka mūsu projekts izdosies. Gribam
parādīt gan sev, gan citiem, ka studenti var!”.
Komanda „SJU” izvēlējās realizēt projektu Smiltenes novadā, jo
novadā saskata īpašu akcentu uz
lauku tūrismu un kultūrmantojuma saglabāšanu. Kā arī viena no
komandas dalībniecēm ir dzimusi
smilteniete, līdz ar to ir papildus
motivācija pievienot vērtību dzimtajam novadam. Komanda darbosies projektā „Mēru muižas kom-

pleksa attīstība”.
Kā informē „Radām novadam”
projektu vadītājs U. Kubliņš, komandas turpmāko divu mēnešu laikā līdz 2014. gada 1. jūnijam izstrādā rīcības plānu projektiem, kurus
plāno realizēt konkursa ietvaros.
Otrās kārtas noslēgumā notiks TV
šovs, kura laikā 10 labākās komandas prezentēs savus rezultātus
un tiks izdalīts pirmais balvu fons
EUR 10 000 apmērā labākajām
komandām. Kopumā konkurss ilgs
līdz 2016. gada 1. jūlijam, un tā kopējais balvu fonds ir EUR 50 000.
Konkursa „Radām Novadam”
mērķis ir dot iespēju talantīgiem
studentiem parādīt sevi, tikt pamanītiem un ielikt spēcīgu pamatu
savas karjeras pirmsākumam. Tā ir
arī lieliska iespēja Latvijas augstskolām parādīt to, cik labi tās var
sagatavot savus studentus reālai
dzīvei un cik lietderīgas ir zināšanas, kuras tās sniedz savā mācību
procesā. Latvijas augstskolu un
studentu zināšanas, idejas un enerģija tiks novirzīta Latvijas novadu
attīstībai.
Vairāk informācijas un konkursa aktualitātes:
Konkursa mājas lapā:
www.radamnovadam.lv.
Konkursa Facebook lapā
www.facebook.com/radamnovadam.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Uzsāk lokālplānojuma izstrādi
zemes gabalam „Silva 23”
Saskaņā ar Smiltenes novada
domes 2014. gada 26. marta lēmumu Nr. 4, 6.§. „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam
„Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā” ir uzsākta
lokālplānojuma izstrāde.
Lokālplānojuma izstrādes
mērķis:
• detalizēt Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas
plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, lai to izmantotu
par pamatu būvprojektēšanai;
• lokālplānojuma izstrādes pamatojums;

• novērst pretrunas teritorijas
plānojuma funkcionālajā zonējumā grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā;
• teritorijas plānošanas likuma
24. panta trešā daļa.
Ar esošo Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novada
mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības plānošana, kā   arī
Smiltenes novada domes attīstības
un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3,
Smiltenē (tālr. 64707571).

Atbalsta
Smiltenes
ģimnāzijas
dalību
projektā
„Youth for
Sinergy”

Smiltenes novada dome
26. marta domes sēdē atbalstīja Smiltenes ģimnāzijas
dalību projektā „Youth for
Sinergy” (tulk. „Jaunieši sinerģijai”).
Projekts tiek īstenots
„Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas”
3. atbalsta prioritātes „Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas
kopienas” ietvaros sadarbībā
ar Latvijas kopienu iniciatīvu
fondu, kas ir projekts iesniedzējs, un partneriem – Naukšēnu pašvaldību, Varstu vidusskolu (Igaunija), Parksepa
vidusskolu (Igaunija).
Smiltenes novada dome ar
šo lēmumu garantē līdzfinansējumu 4562,10 euro apmērā, kas
ir 15% no Smiltenes ģimnāzijas
projekta atbilstīgajām izmaksām 30414,00 euro. Kopējās
plānotās projekta izmaksas 5
partneriem ir 107968 euro, kur
85% sastāda programmas finansējums, 15 % partneru finansējums.
Projekta mērķis ir veicināt
sadarbību starp skolām un jauniešiem pierobežā, radot jaunus
kontaktus, veicot izglītības un
kultūras apmaiņu, īstenojot apmācības un aktivizējot jauniešus un veicinot viņu uzturēšanos pierobežas reģionos.
Kopumā aktivitātēs paredzēts iesaistīt 156 vidusskolas
vecuma skolēnus.
Projekta galvenās aktivitātes: igauņu/latviešu valodas
apmācība jauniešiem 9 mēnešu garumā, virtuālās projekta
formas izveide, audiovizuālo
apmācību organizēšana, informatīvs seminārs par sadarbību
starp jauniešiem un pašvaldībām, interaktīva jauniešu nometne 3 dienu garumā, darba
grupu organizēšana par jauniešu iespējām piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un
citas aktivitātes.
Projektu plānots īstenot
līdz 2015. gada jūnijam.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Paziņojums publicēts laikrakstā „Ziemeļlatvija” 2014.gada 3.aprīlī
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5. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, TEHNISKIE NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
−

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (30.04.2014. Nr.8.5.-7/851. Nosacījumi
Nr.0941670-3)

−

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija (12.04.2014. Nr.4.8/48/2014-N-E)

−

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļa (09.05.2014. Nr.4.5.3.-79)

−

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļa (16.05.2014. Nr.B8.3.313/114

−

AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība (08.05.2014.)

−

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (23.04.2014. Nr.248/1-14.2/369)

−

SIA „Smiltenes NKUP” (08.05.2014. Tehniskie noteikumi Nr.07/2014)

−

SIA „Lattelecom” (22.04.2014. Nr.37.8-10/47/0168)

−

AS „Latvenergo” (13.05.2014. Nr.01VD00-13/2305)

−

Valsts

zemes

dienests

(http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibam-un-valsts-

iestadem/pasvaldibam-1/informacija-par-teritorijas-planojumiem-un-lokalplanojumiem/)
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5.1. Ziņojums par institūciju nosacījumu/tehnisko noteikumu ievērošanu
Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.

1.

Valsts vides
dienesta
Valmieras
reģionālā vides
pārvalde
(30.04.2014.
Nr.8.5.-7/851.
Nosacījumi
Nr.0941670-3)

Nosacījums

Nosacījumu ievērošana

1. Lokālplānojumu izstrādājot, jo īpaši ievērot šādu
vides aizsardzības normatīvos aktu prasības.
1.1. „Aizsargjoslu likuma” (spēkā no 11.03.1997.)
prasības - vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas,
ekspluatācijas
aizsargjoslas,
sanitārās aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas,
to izveidošanas (arī grozīšanas un likvidēšanas)
pamatprincipus un īpašuma lietošanas tiesību
aprobežojumus.
1.2. „Vides aizsardzības likuma” (spēkā no
29.11.2006.) 3.panta pirmās daļas 2., 3., un
4.punktā noteiktos vides aizsardzības principus,
t.sk. piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas
principu.
1.3. „Likuma par piesārņojumu” (spēkā no
1.07.2001.) prasības.
1.4. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
1
2
2 3 . , 2 3 . panta prasības.
1.5. MK 23.04.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” 2.punkta 2.2.apakšpunktu un
3.punktu.
2. Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, Vides pārraudzības
valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga)
jāiesniedz rakstveida iesniegums. Valmieras
reģionālā vides pārvalde neuzstāj uz stratēģiskā
ietekmes
uz
vidi
uz
vidi
novērtējuma
nepieciešamību, vadoties pēc likuma „Par ietekmes
2
uz vidi novērtējumu” 23. pantā noteiktajiem
stratēģiskā
novērtējuma
nepieciešamības
kritērijiem, vides aizsardzības saistošām normām un
lietderības apsvērumiem.
3. Izstrādājot lokālplānojumu, jāveic konkrētās
teritorijas esošās situācijas izpēte un analīze (vides
un dabas resursu vērtējums, tai skaitā hidroloģiskie
apstākļi,
bioloģiskā
daudzveidība,
ainaviskā
kvalitāte).

1. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.

4. Izvērtēt un paredzēt pasākumus, kas vērsti uz
maksimāli iespējamu apkārtējās vides kvalitātes
saglabāšanu (t.sk. trokšņu izplatības un putekļu
emisiju samazināšanas pasākumi u.tml.).

4. Lokālplānojuma risinājumi paredz
pieskaņota dzīvžoga stādījumu izveidi
rietumu malā blakus esošās dzīvojamās
apbūves aizsardzībai pret troksni,
smakām, putekļiem un cita veida
piesārņojumu.

5. Mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanas
veidu (zonējumu) pieļaujams, ja teritorijas
antropogēnās slodzes nepalielinās tik būtiski, ka
radītu nozīmīgas, negatīvas un neatgriezeniskas
ietekmes uz apkārtējo vidi.

5. 94,5% teritorijas zemes platības jau
šobrīd atrodas zem ēkām un pagalmiem
un (5,5%) atrodas zem ceļiem. Nav
prognozējams, ka zonējuma maiņa
teritorijas
plānojumā
palielinās

2. Iesniegts iesniegums.

3. 94,5% teritorijas zemes platības
atrodas zem ēkām un pagalmiem un
(5,5%) atrodas zem ceļiem. Teritorijā
nav ūdensobjektu, nelielas platības klāj
zāliens un aug atsevišķi, savrupi koki.
Koki nav uzskatāmi par aizsargājamiem,
nepārsniedz
normatīvajos
aktos
noteiktos apkārtmēra vai augstuma
rādītājus.
Saņemts biotopu eksperta atzinums.
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Nosacījums

Nosacījumu ievērošana
antropogēno slodzi.

2.

Dabas
aizsardzības
pārvaldes
Vidzemes
reģionālā
administrācija
(12.04.2014.
Nr.4.8/48/2014N-E)

6. Lokālplānojumā
jānosaka/jāiestrādā
apbūves
teritorijas infrastruktūras un inženierkomunikāciju
nodrošinājums, t.sk. piekļuves nodrošinājums,
piebraucamie
ceļi,
laukumi,
ūdensapgādes,
kanalizācijas risinājumi, labiekārtojamā teritorija
u.tml.

6.
Lokālplānojuma
teritorijai
nodrošināta piekļūšana no valsts
autoceļa, teritorija ir apbūvēta,
izbūvētas lokālas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas, teritorija ir
labiekārtota.

7. Lokāplānojumā
jānorāda
platības,
kurām
nepieciešama zemes lietošanas kategorijas maiņa. Ja
paredzēta meža zemes lietošanas veida maiņa uz
apbūves zemi, lokālplānojumam jāpievieno sugu un
biotopu jomā sertificēta eksperta atzinums;
atzinumam jāatbilst MK 30.09.2010. noteikumu
Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas
ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās
minimālās prasības” prasībām. Ekspertu reģistrs
pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā/
interneta
vietnē:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas
ekspertu reģistrs/.

7. Lokālplānojuma risinājumi neparedz
zemes lietošanas kategorijas maiņu.
Saņemts sugu un biotopu aizsardzības
jomas eksperta atzinums.

8. Lokālplānojumā teritorijai noteikt visas vides un
dabas
resursu
aizsargjoslas,
ekspluatācijas
aizsargjoslas, sanitārās u.c. aizsargjoslas, ievērot
„Aizsargjoslu likumā” noteiktos aprobežojumus;
izmaiņas
esošajās
aizsargjoslās
un
to
aprobežojumos, iestrādāt nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību apgrūtinājumus. Aizsargjoslas
attēlot grafiski.

8.
Lokālplānojuma
Paskaidrojuma
rakstā aprakstīti plānotie aprobežojumi
un tie attēloti Grafiskās daļas kartēs.

9. Valmieras reģionālā vides pārvalde iesaka
lokālplānojumā izstrādē izmantot:
9.1. Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā
(www.meteo.lv) informāciju un datus (t.sk. par
piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietā,
klimatisko, meteoroloģisko un hidroloģisko
informāciju, informāciju par gaisa kvalitāti
u.tml.).
9.2. Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā
(www.daba.gov.lv) pieejamos dabas datu
pārvaldības sistēmas „OZOLS” datus.
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā
administrācija (turpmāk — Administrācija) ir izskatījusi
vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus lokālplānojuma
(turpmāk - Lokālplānojums) izstrādei Smiltenes novada
nekustamajam īpašumam „Silva 23”, zemes vienības
kad.Nr.94700030291.
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.03.2014.
lēmumu
(sēdes
protokols
Nr.4,
6.§.)
„Par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam
„Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”,
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Smiltenes
novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto)
izmantošanu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves

9. Informācija ņemta vērā.
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Institūcija/
datums; Nr.

VAS „Latvijas
Valsts ceļi”
Vidzemes reģiona
Smiltenes nodaļa
(09.05.2014.
Nr.4.5.3.-79)

Nosacījums

Nosacījumu ievērošana

teritorijas,
mežsaimniecības/mežu/teritorijas
uz
ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 53.punktu,
Administrācija sniedz šādu informāciju un nosacījumus
Lokālplānojuma izstrādei:
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju
nekustamais īpašums „Silva 23” neatrodas nevienā no
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tajā nav
reģistrēti mikroliegumi vai dabas pieminekļi. Saskaņā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības
sistēmā „OZOLS” pieejamo informāciju, Lokālplānojuma
teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas un
īpaši aizsargājami biotopi vai sugas, kurām veidojami
mikroliegumi.

1. Informācija ņemta vērā.

Veicot Lokālplānojuma izstrādi, Administrācija lūdz
pievērst uzmanību koku parametriem. Informējam, ka
par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis
MK 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”
2.pielikumā
noteiktos
parametrus.
Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols”. Informāciju par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām jebkurš interesents var aplūkot Dabas
aizsardzības pārvaldes interneta mājas lapā
http://www.daba.gov.lv/public/lat/datil/dabas
datu
parvaldibas sistema ozols/ —> viesa statusā.

2. Teritorijā augošie koki nav uzskatāmi
par aizsargājamiem (koku apkārtmērus
skatīt Topogrāfiskajā plānā).

Jebkurš interesents var piedalīties dižkoku noteikšanā
un reģistrēšanā, aizpildot dižkoka novērojuma
protokolu. Protokola veidlapa ir atrodama Dabas
aizsardzības
pārvaldes
interneta
mājas
lapā
www.daba.gov.lv —> sabiedrības līdzdalība —>
sabiedriskais monitorings —> sabiedriskā monitoringa
rokasgrāmata —> dižkoki. Aizpildīts dižkoka novērojuma
protokols ir jānosūta Dabas aizsardzības pārvaldei uz
pasta adresi: Baznīcas ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā,
LV-2150,
vai
uz
elektroniskā
pasta
adresi
daba@daba.gov.lv.

3. Informācija ņemta vērā.

Administrācija neizvirza
citas īpašas prasības
Lokālplānojuma izstrādei. Iesakām pievērst uzmanību
faktam, ka Lokālplānojuma teritorija atrodas apdzīvotā
teritorijā un tāpēc nepieciešams rūpīgi izvērtēt
sabiedrības viedokli par plānoto darbību.
Atbildot uz Smiltenes novada domes rakstu Nr.6-51/621 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā”,
sniedzam
sekojošu
informāciju
un
nosacījumus:
1. Īpašums „Silva 23”, kad. Nr. 94700030291 atrodas
pie valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene,
kad. Nr.94700030360. Valsts autoceļa ceļu zemes

4. Informācija ņemta vērā.

1. Informācija ņemta vērā.
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Nr.
p.k.

4.

5.

6.

Institūcija/
datums; Nr.

Valsts meža
dienesta
Ziemeļaustrumu
virsmežniecības
Smiltenes nodaļa
(16.05.2014.
Nr.B8.3.3-13/114)
AS „Latvijas valsts
meži”
Austrumvidzemes
mežsaimniecība
(08.05.2014.)
Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas
aģentūra
(23.04.2014.
Nr.248/114.2/369)

Nosacījums
nodalījuma joslas minimālais platums no ceļa ass
13,5m.
2. Piekļuvei pie īpašuma izmantot esošos pieslēgumus
no valsts reģionālā a./c. P27 Smiltene-Gulbene.
Veikt
pieslēguma
rekonstrukciju,
palielinot
pieslēgšanās leņķi un izbūvēt melno segumu mezgla
elementu robežās.
Atbildot uz 10.04.2014. Nr.6-5-1/621 vēstuli, informēju,
ka pretenzijas un papildus nosacījumi lokālplānojuma
izstrādei zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes
pagasta Smiltenes novadā nav.

Nosacījumu ievērošana

2. Informācija ņemta vērā.

Nosacījumi netika izvirzīti.

Izstrādājot lokālplānojumu zemes gabalam „Silva 23”,
Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, a/s „LVM”
Austrumvidzemes mežsaimniecība lūdz neplānot
komunikācijas un infrastruktūras objektus blakus
esošajās a/s „LVM” zemēs, kā arī neiekļaut nosacījumus,
kas ierobežotu meža apsaimniekošanu.
Atbildot uz Smiltenes novada domes 11.04.2014. vēstuli
Nr.6-5-1/621 par informācijas un nosacījumu sniegšanu
lokālplānojuma izstrādei zemes gabalam Silva 23, Silvā,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sniedzam
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk LĢIA) informāciju un nosacījumus:
1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības
attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas
izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas
izstrādei:
1.1. atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi)
31.punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma
izstrādei jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS-92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne
vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību no
1:2000 līdz 1:10 000.
Smiltenes
novada
dome
darba
uzdevuma
lokālplānojuma izstrādei 4.3. punktā norādījusi, ka
lokālplānojuma grafisko daļu ir jāizstrādā uz
topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību
1:500 vai 1:1000, paredzot grafiskās daļas izdrukas
mērogu 1:2000.
Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas
sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijai
ir 2008.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10
000 un 2011.gada ortofotokarte. Minētie dati Smiltenes
novada domei ir izsniegti 2013.gadā, pamatojoties uz
20.06.2013. noslēgto Licences līgumu ģeotelpisko datu
kopu izmantošanai gala lietotājam 53/p-2013.
1.2. atbilstoši Noteikumu 55.punktam un 57.1.punktam,
jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību.

Tika ņemts vērā.

2.

2. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.

Lokālplānojuma plānojuma grafisko daļu izstrādāt
kāda no Noteikumu 4.punktā minētajiem
vektordatu formātiem.

1. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
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3.

Atbilstoši Noteikumu 25.punktam grafisko daļu
noformē, ievērojot normatīvajos aktos par
dokumentu noformēšanu noteiktās prasības,
norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu,
kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un
izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no
kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar
skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās
informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā
informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas
pamatdati,
kas
izmantoti
teritorijas
lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir
autortiesību objekts un teritorijas attīstības
plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde
uz datu turētāju, kura dati izmantoti.

3. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.

4.

Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot un teksta
daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā esošos
valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla
ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. Ja
aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma
grafiskajā daļā (aizsargjoslas 50 un 5 m), tad teksta
daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti.
Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu
izvietojumu shēmas. Valsts ģeodēziskā tīkla
iedalījumu nosaka MK noteikumi Nr.531
„Ģeodēziskā
tīkla
klasifikators”
Valsts
http://likumi.lv/doc.php?id=258995.
ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts
ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.
Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek
papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē.
Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese:
http://geodeziia.lgia.gov.lv/ vai LĢIA pakalpojumu
lapas
http://map.lgia.gov.lv
sadaļā
Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.
Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav
neviena valsts ģeodēziskā tīkla punkta. Informāciju
par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem
pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo
ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu
atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA
pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija
par
vietējo
tīklu,
(adrese:
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2
&txt_id=119).

4. Teritorijā
punktu.

5.

Ja lokālplānojuma teritorijā nav arī vietējā
ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālplānojuma
paskaidrojuma raksta beigās nepieciešams
pievienot izziņu no novada pašvaldības par to, ka
lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā
ģeodēziskā tīkla punkts un paskaidrojuma rakstā ar

5.Teritorijā nav ģeodēziskā tīkla punktu.
Izziņa pievienota Kopsavilkumā par
lokālplānojuma izstrādi.

nav

ģeodēziskā
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vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā
neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā
tīkla punkts.

7.

8.

SIA „Smiltenes
NKUP”
(08.05.2014.
Tehniskie
noteikumi
Nr.07/2014)

SIA „Lattelecom”
(22.04.2014.

6.

Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām
(Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā
minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai
pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem
punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.

6. Teritorijā nav ģeodēziskā tīkla punktu

7.

Lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot
jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku
renovāciju
un
rekonstrukciju,
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību,
teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko
darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu,
šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums gan
LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu
aizsargjoslā, gan pašvaldībā - par darbiem vietējā
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Bieži vien
ģeodēziskie punkti atrodas ēkās un būvēs
(nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā
tīkla sienas zīmes). Lai renovējot būvi, šie punkti
netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti
nepieejami,
tad
nepieciešams
renovācijas
projektus saskaņot ar ģeodēzisko punktu
turētājiem.

7. Teritorijā nav ģeodēziskā tīkla punktu

8. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti
ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.

8. Teritorijā nav ģeodēziskā tīkla punktu

9. Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un
pakalpojumiem
pieejama
mājas
lapā
http://map.lgia.gov.lv/, bet ģeodēziskās informācijas
jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko
datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu
brigita.helfrica@lgia.gov.lv,
Helfriču,
e-pasts:
mob.tel.27875702.
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
SIA „Smiltenes NKUP” nav iebildumi pret zemes gabala
„Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā zemes
izmantošanas veida maiņu uz ražošanas un tehniskās
apbūves teritoriju ar nosacījumiem, ka:
• Tiek izbūvēts ūdens vads d=63mm līdz Silvas
ūdenstorņa ūdens akai, kad.Nr.94700030383, pa
Latvijas
valsts
mežiem
piederošo
zemi,
kad.Nr.94700030402.
• Ūdensvada izbūve saskaņojama ar Latvijas valsts
mežiem.
• Tiek izbūvēta kanalizācijas trase d=200mm, no
zemes gabala „Silva 23” līdz kanalizācijas trasei, kas
iet no dzīvojamās mājas Silva 7, kad.Nr.9470 003
0295.
• Kanalizācijas trase izbūvējama ar skatakām atbilstoši
visām LBN prasībām.
Informējam, ka SIA Lattelecom ir izskatījis izstrādāto
Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.

9. Teritorijā nav ģeodēziskā tīkla punktu

Lokālplānojuma risinājumi saglabā
iespēju perspektīvā veidot pieslēgumu
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Risinājums saskaņojams ar nekustamo
īpašumu īpašniekiem, kuru intereses
skartu inženiertīklu būvniecība.

Lokālplānojuma risinājumi neparedz
jaunu elektronisko sakaru komunikāciju
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Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.
Nr.37.810/47/0168)

9.

AS „Latvenergo”
(13.05.2014.
Nr.01VD0013/2305)

Nosacījums
Izstrādātā novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas
kartogrāfiskajā daļā SIA Lattelecom elektronisko sakaru
komunikācijas nav attēlotas. Lai teritorijas plānojumā
tiktu attēloti SIA Lattelecom piederošie maģistrālie
elektronisko sakaru tīkli, uz norādīto e-pasta adresi tiks
nosūtīti dati .dgn formātā.
Ja tiek vai tiks plānota Smiltenes novada teritorijas
infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru
pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA
Lattelecom ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo
projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā.
Par Smiltenes novada teritorijas attīstības plānā iekļauto
jauno dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu
celtniecību lūdzam sazināties ar SIA Lattelecom
Tehnoloģiju dienesta Tehnoloģiju attīstības daļas
Piekļuves tikla nodaļas Projektu vadības sektora
Projektu vadītāju Uģi Tuču, tālr.64321888, e-pasts:
Uqis.Tucs@lattelecom.lv
Lūdzu ņemt vērā, ka Smiltenes novada teritorijas
plānojuma izstrādei izmantotās kartes mērogs nepieļauj
precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu.
Lai precizētu aizsargjoslas gar SIA Lattelecom
elektronisko
sakaru
komunikācijām
teritorijas
plānojuma kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties
pie SIA Lattelecom PPUD ARN Līniju uzraudzības
inspektora
Raimonda
Juhņeviča
tel.64723030
mob.tel.26185715
e-pasts
raimonds.iuhnevics@lattelecom.lv Semināra iela 21,
Valka.
Atbildot uz 11.04.2014. vēstuli Nr.6-5-1/621, sniedzam
koncerna Latvenergo nosacījumus lokālplānojuma
izstrādei
zemes
gabalam
„Silva
23”
(kad.nr.94700030291) Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā.
AS „Latvenergo”
Informējam, ka zemes gabalā „Silvas 23”, Silvā,
Launkalnes pagasta, Smiltenes novada teritorijā AS
„Latvenergo” pārziņā esošu sakaru būvju un pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju nav un tie netiek plānoti.
AS „Latvenergo” nosacījumi lokālplānojuma izstrādei
zemes gabalam „Silva 23” nav nepieciešami.
AS „Sadales tīkls”
Izstrādājot lokālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
lūdzam ņemt vērā šādus nosacījumus:
1) Ievērot MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētā,
ciemos un lauku teritorijās” prasības attiecībā uz AS
„Sadales tīkls” īpašumā esošajām 20kV un 0,4kV
elektroiekārtām;
2) Ievērot Aizsargjoslu likuma, LEK normatīvu un MK
noteikumu prasības attiecībā uz AS „Sadales tīkls”
īpašumā esošajām 20kV un 0,4kV elektroiekārtām;

Nosacījumu ievērošana
izbūvi.

Tika ņemts vērā.

1. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.

2. Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
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Nr.
p.k.

10.

Institūcija/
datums; Nr.

Valsts zemes
dienests
http://www.vzd.g
ov.lv/lv/pakalpoju
mi/pasvaldibamun-valstsiestadem/pasvaldi
bam1/informacija-parteritorijasplanojumiem-unlokalplanojumiem

Nosacījums

Nosacījumu ievērošana

3) Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums,
vai
slodzes
palielinājums
projektējamajam
objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja
elektrotīkla pieslēgumam. Jūsu projektējamā
objekta elektroapgādei elektroapgādes izmaksas un
izbūves apjomi ir atkarīgi no tā, kāda jauda saskaņā
ar projektu ir paredzēta projektējamā objektā. Par
šo jaudas palielinājumu, vai jaunu pieslēgumu tiks
izstrādāti atsevišķi Tehniskie Noteikumi;

3. Tika ņemts vērā. Risinājumi neparedz
jaunu elektroenerģijas pieslēgumu.

4) Lai pārbaudītu projekta atbilstību tehniskajām
prasībām,
projekta
dokumentāciju
iesniegt
izskatīšanai AS „Sadales tīkls” Ziemeļu Ekspluatācijas
daļas Smiltenes nodaļas vadītājam, Ziemeļaustrumu
elektroenerģijas
uzskaites
daļas
vecākajam
meistaram (Smiltene), Ziemeļu Kapitālieguldījuma
daļas, tīklu attīstības nodaļas meistaram (Smiltene),
pēc tam Ziemeļu Kapitālieguldījuma daļā Raiņa ielā
14, Valmierā.

4.
Risinājumi
neparedz
elektroenerģijas pieslēgumu.

AS „Latvijas elektriskie tīkli”
Informējam, ka īpašumā „Silva 23” Silvā, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, kad.Nr.94700030291 vai tā
tuvumā elektroenerģijas pārvades tīkla objektu nav un
to ierīkošana nav plānota. Tuvākā 110kV elektrolīnija
atrodas ap 4 km attālumā.
AS „Latvijas elektriskie tīkli” nosacījumi un atzinumi
minētā lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešami.
Informējam, ka 2012.gada 23.oktobrī pašvaldībām tika
nosūtīta vēstule Nr.2-04/4616, ka no 2012.gada
19.oktobra VZD neizsniedz nosacījumus vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī
nesniedz atzinumus par teritorijas plānojumu,
lokālplānojumu un to grozījumu redakcijām.
Norādām, ka vietējās
pašvaldības
plānojums
izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas
likumam un saskaņā ar Noteikumiem par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Vienlaikus atgādinām, ka, divu nedēļu laikā pēc
plānojuma
apstiprināšanas,
VZD
teritoriālajā
struktūrvienībā iesniedzams apstiprinātā plānojuma
eksemplārs atbilstoši Noteikumu par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 65.2.1.
apakšpunkta prasībām (grafiskās daļas karte vektordatu
formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS-92 TM un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, kā arī pašvaldības lēmums par
plānojuma apstiprināšanu) uz elektroniskā datu nesēja,
pievienojot informāciju par teritorijas plānojuma
grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju
grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.

Tika ņemts vērā.

Tika ņemts vērā.
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LOKĀLPLĀNOJUMA “SILVA 23” IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA ”Reģionālie Projekti”
Racionālas idejas un Perspektīvi risinājumi
Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045
Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07
E-pasts: birojs@rp.lv
www.rp.lv
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