
NORAKSTS 

 

1.pielikums 

 Smiltenes novada pašvaldības domes 30.03.2022. 

 Sēdes lēmumam Nr.113   

 (protokols Nr.8, 2.§.) 

DARBA UZDEVUMS  

Lokālplānojumam vēja parks "Augstkalni" 

1. Lokālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz: 

1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu; 

1.2. Aizsargjoslu likumu; 

1.3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"; 

1.4. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"; 

1.5. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"; 

1.6. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā”; 

1.7. citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

1.8. Smiltenes novada Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam; 

1.9. Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-

2024.gadam. 

2. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā 

Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo 

zonu, kurā tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja 

parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un detalizēt Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumus.  

3. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums 

 SIA WPR2 iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt lokālplānojumu ar mērķi veikt grozījumus 

teritorijas plānojumos noteiktā funkcionālā zonējuma maiņu 120 zemes vienībām Drustu un 

Launkalnes pagastos, kurās tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja 

elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un 

tā platība 2906.35 ha.  

 2021. gadā SIA WPR2 ir veikusi priekšizpētes darbus plānotā vēja parka teritorijā, apzinot 

plānotā parka teritorijā sastopamās dabas vērtības, kas varētu ietekmēt staciju izvietojumu vai 

to skaitu. SIA WPR2 sadarbojas ar piedāvātajā lokālplānojuma teritorijā ietverto zemju 

īpašniekiem par vēja parka izveides iespējam un ar daļu no īpašniekiem jau ir panākta sekmīga 

vienošanās par sadarbību - noslēdzot apbūves tiesību līgumus. 2022. gadā SIA WPR2 plāno 

uzsākt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru plānotajam vēja parkam. 

 Attīstības ieceres jeb lokālplānojuma teritorijas robežas attēlotas 2. pielikumā. Lai tiktu 

ievērotas Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 33. punkta prasības, kas nosaka, ka “Lokālplānojumu izstrādā 



teritoriāli vienotai teritorijai.”, piedāvātā lokālplānojuma teritorija ir plašāka un iekļauj arī 

zemes vienības, kurās netiek plānots izvietot vēja turbīnas, kā arī ietver zemes vienības, kuras 

potenciāli var skart aizsargjosla ap vēja turbīnām.  

Lokālplānojuma plānotā teritorija atbilst “Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2035. gadam” (turpmāk – Stratēģija) stratēģiskajam mērķim “SM3 – Ilgtspējīga un kvalitatīva 

dzīves vide” zem kura pie ilgtermiņa prioritātes “IP3 – Pieejama publiskā infrastruktūra un 

pakalpojumi”, minēta pielāgošanās klimata pārmaiņām, nosakot, ka novada ilgtspējīga attīstība 

ir iespējama labi organizētā, resursus taupošā atjaunīgo enerģijas resursu (saule, vējš, biomasa) 

izmantošanā, izveidojot kvalitatīvu ceļu, sakaru un informācijas tehnoloģiju, enerģijas un vides 

infrastruktūru. 

4. Lokālplānojuma teritorija – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42480010001; 

42480010002; 42480010003; 42480010005; 42480010008; 42480010009; 42480010010; 

42480010012; 42480010013; 42480010014; 42480010015; 42480010022; 42480010023; 

42480010025; 42480010026; 42480010027; 42480010029; 42480010030; 42480010031; 

42480010033; 42480010035; 42480010036; 42480010039; 42480010047; 42480010048; 

42480020001; 42480020005; 42480020011; 42480020014; 42480020015; 42480020017; 

42480020026; 42480020033; 42480020036; 42480020037; 42480020047; 42480020048; 

42480020049; 42480020054; 42480020096; 42480020106; 42480020111; 42480030007; 

42480030014; 42480030015; 42480030016; 42480030017; 42480030022; 42480030023; 

42480030032; 42480030033; 42480030034; 42480030035; 42480030037; 42480030038; 

42480030058; 42480030059; 42480030061; 42480030063; 42480030081; 94700120005; 

94700120012; 94700120038; 94700120039; 94700120040; 94700120042; 94700120047; 

94700120074; 94700120075; 94700120089; 94700120091; 94700120092; 94700130003; 

94700130013; 94700130016; 94700130018; 94700130019; 94700130021; 94700130023; 

94700130024; 94700130025; 94700130046; 94700130047; 94700130063; 94700130064; 

94700130070; 94700130091; 94700140005; 94700140006; 94700140009; 94700140020; 

94700140025; 94700140037; 94700140041; 94700140043; 94700140053; 94700140054; 

94700140055; 94700140057; 94700140060; 94700140062; 94700140066; 94700140067; 

94700140068; 94700140070; 94700140077; 94700140078; 94700140104; 94700140123; 

94700140124; 94700140133; 94700140142; 94700140147; 94700140151; 94700140177; 

94700140178; 94700140181; 94700140185; 94700140188; 94700140205  Drustu un 

Launkalnes pagastos, Smiltenes novadā.  Kopējā teritorijas platība ~2906.35 ha. 

5. Nepieciešamie dati un dokumenti lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai un plānošanas 

procesa nodrošināšanai: 

5.1. Smiltenes novada domes lēmumi par: 

5.1.1. lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu, 

lokālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu; 

5.1.2. lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai;  

5.1.3. lokālplānojuma projekta galīgās redakcijas un apstiprināšanu; 

5.2. darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei; 

5.3. institūciju (skat. 8.punktu) nosacījumi lokālplānojumā ietvertajai teritorijai; 



5.4. institūciju (skat. 8.punktu) atzinumi lokālplānojuma redakcijas atbilstībai to izsniegtajiem 

nosacījumiem; 

5.5. lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz topogrāfiskās pamatnes, izmantojot aktuālāko 

pieejamo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto topogrāfisko karti; 

5.6. Lokālplānojuma grafiskajā daļā jāiekļauj nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 

informācija. 

5.7. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēģiskā IVN nepieciešamību. 

6. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi: 

6.1. Veikt spēkā esošo Smiltenes novada teritorijas plānojuma un Raunas novada teritorijas 

plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai; 

6.2. Ar lokālplānojumu noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā Meža teritorija 

(M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo zonu, kurā 

tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja parku 

izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas; 

6.3. Sagatavot ainavu izvērtējumu un vēja parka ietekmi uz ainavas izmaiņām; 

6.4. Precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas aizsargjoslas;  

6.5. Detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

7. Prasības lokālplānojuma izstrādei (lokālplānojuma sastāvs): 

7.1. paskaidrojuma raksts: 

7.1.1. lokālplānojuma izstrādes pamatojums, risinājumu apraksts un tā saistība ar 

piegulošajām teritorijām; 

7.1.2. lokālplānojuma atbilstība Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035. 

gadam; 

7.1.3. lokālplānojuma mērķi un uzdevumi; 

7.1.4. lokālplānojuma risinājumu aprakstu un pamatojums; 

7.1.5. transporta infrastruktūras un inženierapgādes  risinājumi; 

7.1.6. ietekmes uz ainavu izvērtējums;  

7.1.7. vēja elektrostacijas radīto trokšņu prognozes aprēķins un slēdziens par trokšņa 

ietekmi uz blakus nekustamajiem īpašumiem; 

7.2. grafiskā dala: 

7.2.1. teritorijas funkcionālā zonējuma plāns M 1 : 10 000 uz topogrāfiskās kartes, nosakot 

funkcionālo zonējumu un apgrūtinājumus; 

7.2.2. citas kartes un plāni, kas nepieciešami lokālplānojuma uzdevumu izpildei; 

7.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (t. sk. nosakot teritorijas izmantošanas 

nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosakot citas prasības, aprobežojumus un 

nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un 

lokālplānojuma izstrādes uzdevumus); 

7.4. pārskats par lokālplānojuma izstrādi: 

7.4.1. Smiltenes novada domes lēmumi (sk. 5.1. apakšpunktu); 

7.4.2. zemes robežu plāna kopijas; 

7.4.3. darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei; 



7.4.4. priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot lokālplānojuma izstrādi, un publiskās apspriešanas 

materiāli; 

7.4.5. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem;  

7.4.6. institūciju izsniegtā informācija, nosacījumi lokālplānojuma izstrādei un atzinumi par 

to ievērošanu; 

7.4.7. cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei. 

8. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas 

8.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par 

izstrādātajam lokālplānojuma redakcijām: 

8.1.1. Smiltenes novada Būvvalde; 

8.1.2. AS “Sadales tīkls”;  

8.1.3. AS “Augstsprieguma tīkls”; 

8.1.4. VAS “Latvijas valsts ceļi”; 

8.1.5. Dabas aizsardzības pārvalde Vidzemes reģionālā administrācija; 

8.1.6. Valsts Vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde;  

8.1.7. Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra";  

8.1.8. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa; 

8.1.9. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; 

8.1.10. Jāpieprasa Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību, pirms tam konsultējoties ar 

Valsts Vides dienestu, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldi. 

9. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un 

apstiprināšanai: 

9.1.Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 8.punkta prasībām, 

lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) 

vidē. 

9.2. Noslēdzot līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja 

deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības 

lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē. 

9.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai. 

9.4. Lokālplānojuma izstrādes procesā sabiedrības iesaistei un informēšanai jāievēro Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 

9.5. Pirms publiskās apspriešanas sanāksmes informēt visus lokālplānojuma teritorijā un ar 

lokālplānojuma teritoriju robežojošos zemju īpašniekus par publiskās apspriešanas 

termiņiem un sanāksmi.  

9.6. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm, digitālā veidā - teksta 

daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.shp, *.pdf  formātā un vienā eksemplārā papīra 

formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā 



eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes 

nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likumu. 

9.7. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi. 

9.8. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma redakciju izstrādātājs iesniedz izstrādes 

vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.shp, *.pdf 

formātā un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no 

kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama 

saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

10. Citas prasības: 

10.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 

28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 

un elektroniskā formātā (2 CD). 

10.2.  Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina 

lokālplānojuma izstrādātājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (paraksts)    E.Avotiņš  

NORAKSTS PAREIZS  

Smiltenes novada pašvaldības  

Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja   D.Kaupe  

06.04.2022. 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

  



2.pielikums 

 Smiltenes novada pašvaldības domes 30.03.2022. 

 Sēdes lēmumam Nr.113   

 (protokols Nr.8, 2.§.) 

 

1.attēls. Lokālplānojuma teritorijas robežas 

 


