
NORAKSTS 

(ģerboņa attēls) 

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 

2020.gada 25.martā                                              Nr. 245 

                       (protokols Nr.5,  30.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr.7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra saistošo 

noteikumu Nr.19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” projekta 

apstiprināšana 

Dome izskata Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto lēmuma projektu “Saistošo 

noteikumu Nr.7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra saistošo noteikumu 

Nr.19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” projekta apstiprināšana”. 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2019.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Nr.882 (sēdes 

protokols Nr.18, 9§) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu izdošanu”. 

2020.gada 20.martā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule 

Nr. 15-2/2671, kurā norādītas atsevišķas neatbilstības un neprecizitātes Smiltenes novada 

teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lai neveidotos 

konfliktsituācijas Smiltenes novada teritorijas plānojuma piemērošanā, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija lūdz veikt nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai. 

Izvērtējot 2020.gada 20.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē 

Nr.15-2/2671 izteiktos priekšlikumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

25.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par  (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Andis 

Rozītis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Aija Cunska, Tija Zaļkalne, 

Kārlis Lapiņš, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 

27.decembra saistošo noteikumu Nr.19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā”’ projektu (pielikumā). 

2. Ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā lēmumu par saistošo 

noteikumu Nr. 7/20 apstiprināšanu. 

3. Paziņojumu par saistošo noteikumu Nr. 7/20 pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma 

pieņemšanas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

4. Lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 7/20 apstiprināšanu nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5. Par lēmuma izpildi atbild domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                           E.Avotiņš 

NORAKSTS PAREIZS 

Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja                                             D.Kaupe 

01.04.2020. 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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