
NORAKSTS 

(ģerboņa attēls) 

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 
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                       (protokols Nr. 8,   2.§.) 

 

Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas 

novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes uzsākšanu vēja parkam 

"Augstkalni" un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

 

24.02.2022. saņemts 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, lai noteiktu jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā 

zonā Meža teritorija (M), kurā 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. 

Saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu Launkalnes pagasta teritorijā 

funkcionālais zonējums plānotai lokālplānojuma teritorijai ir lauksaimniecības teritorijas (L) un 

mežu teritorijas (M). Raunas novada teritorijas plānojuma Drustu pagasta funkcionālais zonējums 

plānotai lokālplānojuma teritorijai ir lauku teritorijas un mežu teritorijas. 

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. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, 20.pantu, 

24.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 3.4.daļu un 5.2. daļu un 6.daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas priekšlikumu (sēdes protokols Nr.5), atklāti balsojot ar 13 balsīm 

"Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, 

Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi vēja parkam "Augstkalni", veikt grozījumus 

teritorijas plānojumos, lai noteiktu jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā Meža 

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

zonu saskaņā ar shematisko attēlu (2.pielikums). 

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Attīstības 

un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju. 

4. Noslēgt ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi, 

saskaņā ar 3.pielikumu. 
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5. Paziņojumus par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.smiltenesnovads.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), 

informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada pašvaldības vēstis”. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam 

attīstības jautājumos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (paraksts)    E.Avotiņš  

NORAKSTS PAREIZS  

Smiltenes novada pašvaldības  

Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja   D.Kaupe  

05.04.2022. 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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