
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA 
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Sagatavoja: SIA „Reģionālie projekti”  

 

Rīga, 2014.gada 22.jūlijs 

 



LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS 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.).  

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. 

Nekustamā īpašuma „Silva 23” teritorija tika apsekota un sagatavots atzinums par meža, zālāju biotopiem 
un vaskulārajām augu sugām.  

10.06.2014. tika pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.35 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu”, nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 
zemes gabala „Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā lokālplānojumam.  

Izstrādātais lokālplānojuma projekts tika iesniegts Smiltenes novada domei, kura 28.05.2014. pieņēma 
lēmumu Nr.8, 2.§., saskaņā ar kuru uzsākta Smiltenes novada Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Silva 
23” lokālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.  

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu tika ievietots Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.smiltene.lv, publicēts laikrakstā „Ziemeļlatvija” (06.06.2014.) un ievietots lokālplānojuma 
izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv un tviterī. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.06.2014. līdz 07.07.2014., kuras laikā saņemts viens 
iesniegums ar priekšlikumiem un 9 (deviņas) aptaujas lapas „Par Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” (kadastra Nr.94700030291) lokālplānojuma 1.redakciju”.  

19.06.2014. plkst.16.00 Smiltenes novada domes zālē notika lokālplānojuma publiskās apspriešanas 
sanāksme. 

Lokālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām, kas sniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, 
atzinumu saņemšanai. Pozitīvi atzinumi par lokālplānojuma projektu tika saņemti no Valsts vides dienesta 
Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas, VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļas, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības Smiltenes nodaļas, AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības, Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, SIA „Lattelecom” un AS „Sadales tīkls” Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas, 
no SIA „Smiltenes NKUP” atzinums netika saņemts. 

http://www.smiltene.lv/
http://www.limbazi.lv/
http://www.rp.lv/


ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 
 

Institūciju atzinumi 

1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (21.07.2014. Nr.8.5.-8/1447) 

2. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija (07.07.2014. Nr.4.8/65/2014-N-E) 

3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļa (14.07.2014. Nr.4.5.3.-119) 

4. Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļa (07.07.2014. Nr.B8.3.1-

5/142) 

5. AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība (07.07.2014. Nr.4.1-

1.2_04su_221_14_220) 

6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (01.07.2014. Nr.349/1-14.2/571) 

7. SIA „Smiltenes NKUP” (nav saņemts) 

8. SIA „Lattelecom” (02.07.2014. Nr.37.8-11/47/0269) 

9. AS „Sadales tīkls” Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļa (30.06.2014. Nr.30KI70-02.07/455) 

 

 

 
 
 

 



















Institūciju atzinumu apkopojums 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. Atzinums Komentārs 

1. Valsts vides 
dienesta 

Valmieras 
reģionālā vides 

pārvalde 
(21.07.2014. 

Nr.8.5.-8/1447) 
 

Valmieras reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā - 
Pārvalde) 2014.gada 19.jūnijā ir saņēmusi vēstuli par 
atzinuma sniegšanu lokāplānojumam, kas izstrādāts 
zemes gabalam „SILVA 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā. 
Pārvalde ir izskatījusi vēstulei pievienoto lokālplānojuma 
redakciju (CD formātā) un atzīst, ka minētā 
lokālplānojuma risinājumi ir izstrādāti, ievērojot 
Pārvaldes 2014.gada 30.aprīlī izdotajos nosacījumos 
Nr.0941670-3 izvirzītās prasības. Lokālplānojuma 
risinājumi nav pretrunā vides aizsardzības normatīvo 
aktu prasībām. 
Atzinums izsniegts, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 
57.punktu. 

Pozitīvs atzinums 

2. Dabas 
aizsardzības 

pārvaldes 
Vidzemes 
reģionālā 

administrācija 
(07.07.2014. 

Nr.4.8/65/2014-
N-E) 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā 
administrācija (turpmāk-Administrācija) ir izskatījusi 
vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par lokālplānojuma 
1.redakciju Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamajam īpašumam „Silva 23”, zemes 
vienības kadastra Nr.94700030291 (turpmāk-
Lokālplānojums). 
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 
26.marta 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 
teritorijas, mežsaimniecības/mežu/teritorijas uz 
ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju. 
Pamatojoties uz MK 2012.gada 16.oktobra noteikumu 
Nr.711 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 57.punktu un MK 2009.gada 6.februāra 
noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes 
nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz 
atzinumu, ka lokālplānojuma 1.redakcija Smiltenes 
novada Launkalnes pagasta Silvas ciema nekustamajam 
īpašumam „Silva 23”, zemes vienības kadastra 
Nr.94700030291 ir izstrādāta atbilstoši Dabas 
aizsardzības pārvaldes sniegtajiem nosacījumiem un 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
 

Pozitīvs atzinums 

3. VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” 

Vidzemes reģiona 
Smiltenes nodaļa 

(14.07.2014. 
Nr.4.5.3.-119) 

 

Iepazīstoties ar Smiltenes novada domes rakstu 
16.06.2014 Nr.6-5-1/1352 un pievienoto digitālo 
informāciju par Smiltenes novada Launkalnes pagasta 
Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” (kadastra 
Nr.94700030291) lokālplānojuma 1.redakciju, 
informējam: 
1) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 

Smiltenes nodaļa neceļ iebildes nekustamā īpašuma 
„Silva 23” lokālplānojuma 1.redakcijā teiktajam 
(teksta un grafiskā daļa). 

2) Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma 

Pozitīvs atzinums 



Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. Atzinums Komentārs 

grafisko daļu iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļā. 

 
4. Valsts meža 

dienesta 
Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības 

Smiltenes nodaļa 
(07.07.2014. 

Nr.B8.3.1-5/142) 

Atbildot uz 2014.gada 16.jūnija Nr.6-5-1/1352 vēstuli, 
informēju, ka lokālplānojuma 1.redakcijas izstrādei 
Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas ciema 
nekustamā īpašuma zemes gabalam „Silva 23” (kadastra 
Nr.94700030291) pretenzijas un papildus nosacījumi 
nav. 
 

Pozitīvs atzinums 

5. AS „Latvijas valsts 
meži” 

Austrumvidzemes 
mežsaimniecība 

(07.07.2014. 
Nr.4.1-

1.2_04su_221_14
_220) 

 

Sakarā ar 16.06.2014. Nr.6-5-1/1352 vēstulē izteikto 
lūgumu sniegt atzinumu par Smiltenes novada 
Launkalnes pagasta lokālplānojumu zemes gabalam 
„Silva 23” 1.redakciju. 
Austrumvidzemes mežsaimniecība ir izskatījusi 
informāciju un saskaņo Smiltenes novada Launkalnes 
pagasta lokālplānojumu zemes gabalam „Silva 23” 
1.redakciju. 

Pozitīvs atzinums 

6. Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 

aģentūra 
(01.07.2014. 

Nr.349/1-
14.2/571) 

 

Atbildot uz Smiltenes novada domes 2014.gada 16.jūnija 
vēstuli Nr.6-5-1/1352 Par atzinuma sniegšanu 
lokālplānojuma izstrādei informējam, ka Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) 
atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi vēstulei 
pievienotos lokālplānojuma materiālus un atbalsta to 
tālāko virzību. 
Izstrādājot Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” lokālplānojuma 
1.redakciju, ir ievēroti nosacījumi, kas tika norādīti LĢIA 
2014.gada 23.aprīļa vēstulē Nr.248/1-14.2/369 
Smiltenes novada domei Par informāciju un 
nosacījumiem lokālplānojumam. 
Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un 
pakalpojumiem pieejama mājas lapā 
lvhttp://map.lgia.gov.lv/, bet ģeodēziskās informācijas 
jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu 
analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-
pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702. 
 

Pozitīvs atzinums 

7. SIA „Smiltenes 
NKUP” 

 

 Atzinums netika saņemts 

8. SIA „Lattelecom” 
(02.07.2014. 

Nr.37.8-
11/47/0269) 

 

Atsaucoties uz vēstuli informējam, ka SIA Lattelecom ir 
izskatījis izstrādāto Smiltenes novada Launkalnes 
pagasta Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” 
Iokālplānojuma 1.redakciju no elektronisko sakaru tīklu 
attīstības viedokļa un sniedz tai pozitīvu atzinumu. 
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 attīstības daļas Piekļuves tīkla nodaļas 
Projektu vadības sektora Projektu vadītāju Guntaru 

Pozitīvs atzinums 

http://map.lgia.gov.lv/
mailto:brigita.helfrica@lgia.gov


Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
datums; Nr. Atzinums Komentārs 

Blāķi, tālr. 64281654; e-pasts: 
Guntars.Blakis@lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no 
iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras 
attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. 
Lai precizētu aizsargjoslas gar SIA Lattelecom 
elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas 
plānojuma kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties 
pie SIA Lattelecom PPUD ARN Līniju uzraudzības 
inspektora Raimonds Juhņeviča, tel. 64723030; mob.tel. 
26185715; e-pasts Raimonds.Juhnevics@lattelecom.lv, 
Valkā, Semināra ielā 21. 
 

9. AS „Sadales tīkls” 
Ziemeļu 

Kapitālieguldījum
u daļa 

(30.06.2014. 
Nr.30KI70-
02.07/455) 

 

Izskatot izstrādāto Smiltenes novada Launkalnes pagasta 
Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” 
lokālplānojuma 1.redakciju pēc lokālplānojuma izstrādei 
izdotajiem nosacījumiem Nr.01VD00-13/2305, 
konstatēts, ka izdotie nosacījumi ir ievēroti. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, AS „Sadales tīkls” nav 
iebildumu par izstrādāto Smiltenes novada Launkalnes 
pagasta Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva23” 
lokālplānojuma 1.redakciju 
 

Pozitīvs atzinums 

 

mailto:Guntars.Blakis@lattelecom.lv
mailto:Raimonds.Juhnevics@lattelecom.lv


Priekšlikumi saņemti lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā (no 9.06.2014. līdz 7.07.2014.) 
 

Nr.p. 
k. 

Priekšlikuma 
iesniegšanas 

datums. 
Iesniedzējs 

(vārds, uzvārds) 

Priekšlikums 1 Darbība / Komentārs 

1. 18.06.2014. 
 

Egons Vilks 
 

Saistībā ar sabiedrisko apspriešanu par 
lokālplānojuma maiņu īpašumā Silva 23, Launkalnes 
pag., Smiltenes nov. es kā kaimiņš informēju, ka 
pilnībā nepiekrītu iespējai, ka sabiedriskās nozīmes, 
meža, parku un apstādījumu teritorijas vietā 
turpmāk starp dzīvojamām mājām atrastos 
ražošanas teritorija, kas ir pilnīgi pretēji līdzšinēji 
paredzētajam zemes izmantošanas mērķim. Šādas 
izmaiņas pasliktinātu dzīves apstākļus man 
piederošajā īpašumā. To apliecina, piemēram, fakts, 
ka līdzšinējā īrniece ar 2014.gada 15.jūniju ir 
uzteikusi īres līgumu sakarā ar traucējumiem, ko 
rada kaimiņos Silva 23 pretlikumīgi uzbūvētais 
angārs (ne tikai bija trokšņi, izbraukāti ceļi Silvas 23 
austrumu un ziemeļu pusēs un atstāti atkritumi 
manā īpašumā, bet manai mājai pat vibrēja sienas). 
Lokālplānojuma materiālos norādīts, ka plānots 
iestādīt dzīvžogu gar īpašuma rietumu malu, lai 
aizsargātu blakus esošās dzīvojamās apbūves no 
trokšņiem, putekļiem, smakām u.c. piesārņojumiem. 
Pirmkārt, paies gadi, kamēr dzīvžogs izaugs, otrkārt, 
Silva 23 īpašnieks masu medijos („Ziemeļlatvija”) ir 
publiski atklājis, ka plāno traktortehnikas ražošanu. 
Dzīvžogs nekādā gadījumā nespēj aizsargāt 
iedzīvotājus no trokšņiem un piesārņojumiem, ko 
radītu traktoru ražošana. Turklāt dzīvojamā apbūve 
ir arī īpašumam ziemeļu pusē, kas vispār nav ņemts 
vērā. 
Saskaņā ar Lokālplānojuma dokumentos norādīto 
(http.///www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2
014/Maijs/Lokalplanoiums Silva 23 1 sējums, pdf) 
punktā 1.10. „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" informēju, ka izmaiņas vistiešākajā 
mērā skar mani kā kaimiņos esoša īpašuma Silva 11-
1 īpašnieku un es neesmu saskaņojis un arī 
nepiekrītu saskaņot šīs lokālplānojuma izmaiņas. 
Izsaku priekšlikumu iecerētās ražošanas darbības 
realizēt citā - ražošanai paredzētā teritorijā vai tādā, 
kur lokālplānojuma maiņa neradīs apgrūtinājumus 
blakus esošiem iedzīvotājiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzīvžogu arī ziemeļu pusē – ņemt vērā 
iekļaut lokālplānojumā. 
 
Īpašums Silva 11-1 nav tieši kaimiņos, 
pa vidu ir LVM īpašums „Valsts mežs 
94700030402” ar mežu teritoriju, kur 
daļai teritorijas teritorijas plānojumā 
norādīta kā plānotā mazstāvu 
dzīvojamo māju apbūves teritorijas. 
 
Īpašums Silva 11-1 atrodas jauktas 
ražošanas un tehniskās apbūves 
teritorijā un mežu teritorijā. 
 
Saskaņā ar Smiltenes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-
2037. Teritorija ir plānota kā ražošanas 
teritorijas. 
 
Īpašums Silva 23 nerobežojās ar 
dzīvojamo apbūvi. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Iesniegumu ar priekšlikumiem skatīt nākamajās lapās 

http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2014/Maijs/Lokalplanoiums
http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2014/Maijs/Lokalplanoiums






 
 
9 (deviņās) aptaujas lapās par „Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas ciema nekustamā īpašuma 
„Silva 23” (kadastra Nr.9470030291) lokālplānojuma 1.redakciju izteikts atbalsts lokālplānojuma 
funkcionālā zonējuma detalizācijai. 
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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 
 

SMILTENES NOVADA LAUNKALNES PAGASTA SILVAS CIEMA 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „SILVA 23” (KADASTRA NR. 94700030291) 

LOKĀLPLĀNOJUMA 
1.redakcijas Publiskās apspriešanas sanāksme  

protokols 
           Nr.1 
 
2014. gada 19.jūnijā 
Smiltenē,  
Pils ielā 2, Smiltenes novada domes zālē  
Sanāksme sākta plkst. 16:00 
 
Sanāksmi vada – SIA „Reģionālie projekti” pārstāvis – Tālis Skuja. 
Protokolē – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Sarmīte Daudziete. 
 
Piedalās: Tālis Skuja, Andris Vilkasts, Sarmīte Daudziete 
 
T.Skuja iepazīstina ar prezentāciju „Nekustamā īpašuma „Silva 23” (kadastra Nr.94700030291) 
lokālplānojuma 1.redakcija”  
 
T.Skuja sniedz informāciju par lokālplānojuma izstrādes procesu. Nosacījumi lokālplānojuma 
izstrādei pieprasīti un saņemti no 10 institūcijām. Lokālplānojuma 1.redakcija iesniegta 
institūcijām atzinumu saņemšanai. 
 
DISKUSIJA: 
 
A.Vilkasts: Kāda ir turpmākā kārtība? 
 
T.Skuja: Pēc lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas tiek sagatavots ziņojums par saņemtajiem 
institūciju atzinumiem, sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem. Lokālplānojuma redakcijā 
tiek veikti nepieciešamie labojumi vai precizējumi. Ziņojumu par publiskās apspriešanas 
rezultātiem un lokālplānojuma redakciju iesniedz pašvaldībai. Dome pieņem vienu no 
lēmumiem: apstiprināt izstrādāto lokālplānojuma redakciju kā galīgo vai pilnveidot izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju un organizēt atkārtotu publisko apspriešanu. 
 
Sanāksme slēgta: 16:20 
 
Sanāksmi vadīja:  /paraksts/  Tālis Skuja 
 
Sanāksmi protokolēja:  /paraksts/  Sarmīte Daudziete 
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