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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 25.augustā                                              Nr. 149 

                       (protokols Nr.8,    57.§.) 

 

Par lokālplānojuma 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

S.Daudziete ziņo par SIA “Reģionālie projekti” izstrādātā lokālplānojuma 31 zemes vienībai no 

“Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 31” Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakcijas 

publiskās apspriešanas rezultātiem.  

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk - Dome) konstatē, ka ar Smiltenes novada domes 

26.08.2020 lēmumu Nr.472 (protokols Nr.15, 2.§.) “Par lokālplānojuma, kas groza Smiltenes novada 

teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes 

pagastā, Smiltenes novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprinātā darba 

uzdevuma lokālplānojuma izstrādei noteiktās prasības ir izpildītas. Izvērtējot publiskās apspriešanas 

laikā saņemtos institūciju nosacījumus un iedzīvotāju ieteikumus, Dome secina, ka nepieciešams veikt 

redakcionālus precizējumus izstrādātajā 1.redakcijā un apstiprināt izstrādāto redakciju kā gala 

redakciju. 

Ņemot vērā norādīto, lokālplānojuma izstrādes vadītāja 12.08.2021. ziņojumu par 

lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un veicamajiem redakcionālajiem 

precizējumiem, Domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 17.08.2021. atzinumu 

(protokols Nr.2) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 

12.panta pirmo daļu, 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 1., 88. punktiem, atklāti balsojot ar 12 

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), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Veikt redakcionālos precizējumus lokālplānojuma 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  

“Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakcijā. 

2. Apstiprināt izstrādāto lokālplānojuma 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 

31” Grotūzī,  Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.1. redakciju kā gala redakciju. 

3. Izdot saistošos noteikumus Nr. 3 „Lokālplānojuma 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  

“Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (pielikumā). 



4. Par lokālplānojuma izstrādi atbildīgajai personai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā 

stāšanās ievietot to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un nodrošināt 

paziņojuma par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”. 

5. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus ievietot 

pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv. 

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

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              E.Avotiņš 

 

 


